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RESUMO 

 

O presente trabalho trata das emoções enquanto instâncias determinantes na solução dos dilemas 

morais genuínos. Com efeito, podemos dizer que os dilemas morais genuínos são situações de 

conflitos nas quais o mesmo dever é requerido e negado por não ser possível realizar ambos, uma 

vez que realizar a ação prescrita por um dos deveres conflitantes implica em não realizar a outra. 

Esse tipo de deliberação sugere uma experiência que não pode ser explicada satisfatoriamente 

dentro de uma teoria do raciocínio moral tradicional (a qual defende que o raciocínio correto é o 

raciocínio lógico dedutivo). No entanto, existem outras teorias do raciocínio moral que apresentam 

diferentes pontos de vista e que levam em consideração outros elementos que fariam parte do nosso 

processo deliberativo. Assim, por exemplo, temos o Modelo Intuicionista Social de Haidt (2000), 

o qual defende que as intuições morais são a causa dos nossos julgamentos morais e o raciocínio 

é uma etapa posterior, cuja finalidade é apenas de justificar os julgamentos formados pela intuição. 

Temos ainda uma teoria defendida por Harman, Maison e Sinnot-Armstrong (2009), o Modelo do 

Equilíbrio Reflexivo, o qual defende a ideia de que, para formarmos nossos julgamentos morais, 

nós usamos tanto o raciocínio como as nossas intuições. De acordo com esse modelo, para 

chegarmos a um julgamento moral coerente, nós passamos por um processo no qual testamos 

nossas intuições contra o raciocínio e testamos o raciocínio contra nossas intuições (Liao, 2010). 

Desviando-se um pouco da vertente puramente logicista tradicionalista do raciocínio moral, 

encontramos a teoria psicológica do raciocínio moral proposta por Bucciarelli, Khemlani e 

Johnson-Laird (2008). Podemos dizer que se trata de uma teoria sobre as proposições morais e 

preconiza que não existe um critério simples para escolher as proposições morais dentre a imensa 

gama de proposições deônticas existentes; que os mecanismos subjacentes às emoções e 

julgamentos morais são independentes e operam em paralelo; que os julgamentos deônticos 

dependem de inferências; e que as nossas crenças sobre o que é ou não moral não são nem 

completas nem consistentes. A partir dessas diferentes perspectivas, através das quais podemos 

pensar o raciocínio moral, objetivamos analisar até que ponto essas teorias contemplam a questão 

dos dilemas morais. Sabendo que os agentes morais, em face de uma situação conflitante, precisam 

decidir o que fazer e, uma vez que a razão, como é tradicionalmente definida, não consegue lidar 

com as contradições, defendemos a hipótese de que são as emoções que atuam como elementos 

viabilizadores desse tipo de deliberação. Essa viabilização se manifesta através da influência das 

emoções nos julgamentos morais concernentes ao dilema e como o fator motivacional que instiga 

o agente a agir de acordo com sua deliberação. Assim, considerando que nossas emoções são 

percepções de valores (Tapollet, 2000) argumentamos que elas podem ser determinantes na 

solução dos dilemas morais genuínos, desde a formação dos julgamentos morais, passando pela 

decisão sobre o que fazer, e, finalmente, como elas são forças motivadoras que nos conduzem à 

ação.  

Palavras-chave: raciocínio moral, dilemas morais, emoções, deliberação moral, motivação 

moral.  



 

ABSTRACT 
 

The present work deals with emotions as determinant factors in the solution of genuine moral 

dilemmas. In fact, we can say that genuine moral dilemmas are situations of conflicts in which the 

same duty is required and denied because it is not possible to accomplish both, since to perform 

the action prescribed by one of the conflicting duties implies not to perform the other. This type 

of deliberation suggests an experience that cannot be satisfactorily explained within a theory of 

traditional moral reasoning (which holds that correct reasoning is deductive logical reasoning). 

However, there are other moral reasoning theories that present different points of view and take 

into account other elements as part of our deliberative process. For example, we have the Social 

Intuitionist Model of Haidt (2000), who argues that moral intuitions are the cause of our moral 

judgments and reasoning is a later step whose purpose is only to justify the judgments formed by 

intuition. We also have a theory advocated by Harman, Maison and Sinnot-Armstrong (2009), the 

Model of Reflective Equilibrium, which defends the idea that in our moral judgments we use both 

reasoning and intuitions. According to this model to arrive at a coherent moral judgment, we go 

through a process in which we test our intuitions against reasoning and test reasoning against our 

intuitions (Liao, 2010). Diverging a bit from the purely logicist strand of moral reasoning, we find 

the psychological theory of moral reasoning proposed by Bucciarelli, Khemlani and Johnson-Laird 

(2008). We can say that it is a theory about moral propositions and it defends that there is no simple 

criterion for choosing the moral propositions among the immense range of deontic propositions. 

The mechanisms underlying moral emotions and judgments are independent and operate in 

parallel; Deontic judgments depend on inferences; And our beliefs about what is moral or not are 

neither complete nor consistent. From these different perspectives, through which we can 

understand moral reasoning, we aim to analyze to what extent these theories consider the question 

of moral dilemmas. Knowing that moral agents, in the face of a conflicting situation, must decide 

what to do, and since reason, as traditionally defined, cannot deal with contradictions, we defend 

the hypothesis that the emotions act as enabling elements of this kind of deliberation. This viability 

is manifested through the influence of emotions in the moral judgments concerning the dilemma, 

as well as the motivational factor that instigates the agent to act according to his deliberation. Thus, 

considering that our emotions are perceptions of values (Tapollet, 2000) we argue that they can be 

decisive in the solution of genuine moral dilemmas, from the formation of moral judgments, to the 

decision about what to do, as well as motivating forces that lead to action. 

 

Keywords: moral reasoning, moral dilemmas, emotions, moral deliberation, moral 

motivation. 
 

 



10 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ..........................................................................................................................................12 

1. AS FONTES DO RACIOCÍNIO MORAL ......................................................................................17 

1.1. O que é o raciocínio? ..................................................................................................................18 

1.1.1. Raciocínio interno e raciocínio externo ............................................................................21 

1.1.2. Raciocínio teórico e raciocínio prático .............................................................................22 

1.1.3. As razões para as ações ......................................................................................................26 

1.2. O raciocínio moral ......................................................................................................................31 

1.2.1. Os conteúdos mentais que podem participar do nosso raciocínio moral. .....................33 

1.3. O raciocínio moral e suas conclusões .............................................................................................48 

2. ALGUMAS TEORIAS DO RACIOCÍNIO MORAL .....................................................................52 

2.1. O modelo racionalista do raciocínio moral ..............................................................................53 

2.1.1. O modelo dedutivo nos fornece elementos substanciais para as nossas decisões 

morais? .............................................................................................................................................55 

2.2. O modelo intuicionista do raciocínio moral .............................................................................59 

2.2.1. Os julgamentos morais .......................................................................................................61 

2.2.2. As intuições morais .............................................................................................................63 

2.2.3. O raciocínio moral ..............................................................................................................63 

2.2.4. O modelo intuicionista e seus elementos de base .............................................................64 

2.3. O modelo do equilíbrio reflexivo ...............................................................................................73 

2.4. O modelo psicológico do raciocínio moral ...............................................................................75 

2.4.1. As proposições morais ........................................................................................................78 

2.4.2. As emoções e a moral .........................................................................................................80 

2.4.3. O raciocínio deôntico .........................................................................................................81 

2.4.4. Inconsistência moral ..........................................................................................................83 

3. UM CASO ESPECÍFICO DE RACIOCÍNIO MORAL: OS DILEMAS MORAIS ....................87 

3.1. O conceito de dilema moral .......................................................................................................87 

3.1.1. As obrigações morais .........................................................................................................89 

3.1.2. Os tipos de dilemas morais ................................................................................................90 

3.1.3. Dilemas morais e consistência lógica ................................................................................92 



11 
 

3.1.4. Os princípios deônticos ......................................................................................................93 

3.1.5. Dilemas morais existem? ...................................................................................................94 

3.2. As teorias do raciocínio moral e os dilemas morais.................................................................95 

3.2.1. A teoria racionalista ...........................................................................................................95 

3.2.2. A teoria intuicionista ..........................................................................................................97 

3.2.3. A teoria do equilíbrio reflexivo .......................................................................................100 

3.2.4. A teoria psicológica do raciocínio moral ........................................................................102 

3.3. Resíduos morais ........................................................................................................................105 

4. AS EMOÇÕES: NATUREZA, CARACTERÍSTICAS E FORMAS DE EXPRESSÃO ...........107 

4.1. O que é uma emoção? ..............................................................................................................107 

4.1.1. A fenomenologia das emoções .............................................................................................111 

4.1.2. Intencionalidade ...............................................................................................................112 

4.1.3. Outras características das emoções ................................................................................116 

4.1.4. A epistemologia das emoções ...........................................................................................121 

4.2. Duas teorias das emoções .........................................................................................................122 

4.2.1. Emoções e valores .............................................................................................................123 

4.2.2. A teoria das emoções como julgamento de valores ........................................................132 

4.2.3. A teoria das emoções como percepção de valores ..........................................................137 

5. EMOÇÕES E DILEMAS MORAIS ...............................................................................................144 

5.1. Evidências a favor da influência das emoções sobre nossas deliberações morais ..............145 

5.2. Racionalidade e emoção ...........................................................................................................150 

5.2.1. A racionalidade das emoções ...........................................................................................153 

5.3. As emoções como elementos determinantes na solução dos dilemas morais.......................156 

5.3.1. Dilemas pessoais e dilemas impessoais ...........................................................................157 

5.3.2. Sobre os julgamentos nos dilemas morais ......................................................................159 

5.4. As emoções e a solução dos dilemas morais ...........................................................................162 

5.4.1. As emoções como elemento motivador da escolha nos dilemas morais .......................169 

5.4.2. As emoções como elemento motivador da ação nos dilemas morais ............................171 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................................................178 

BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................................183 

 



12 
 

INTRODUÇÃO 

 

As decisões permeiam nossas vidas em todos os âmbitos. Existem decisões que vão desde 

questões simples e triviais como, por exemplo, o que devemos comer, vestir, comprar, até questões 

mais complexas como, por exemplo, o que devemos fazer em uma situação na qual as opções de 

escolha conflitam entre si. Dentre todos os elementos que envolvem decisões, existe um 

especificamente relacionado a questões morais. Por sua vez, essas questões estão relacionadas ao 

que devemos ou não moralmente fazer. Diante disso, o presente estudo aborda a influência das 

emoções no raciocínio moral relacionado à tomada de decisão quando um agente está em face de 

uma situação moralmente conflitante. Nele procuraremos defender a hipótese de que as emoções 

são determinantes na solução dos dilemas morais genuínos, uma vez que, do ponto de vista 

racional, não temos elementos que endossem uma opção em detrimento da outra. Dessa forma, 

serão analisados alguns dilemas morais, a partir dos quais iremos evidenciar de que forma as 

emoções podem determinar suas resoluções. Apesar de fazermos a distinção entre os dilemas 

morais genuínos e os dilemas morais aparentes, nossa ênfase será dada aos primeiros. 

Os dilemas morais são um tipo específico de conflitos, os quais evocam emoções muito 

fortes visto que, geralmente, eles envolvem situações deveras dramáticas que colocam o agente 

moral em situações de demasiada complexidade deliberativa. Resumidamente, podemos dizer que 

um dilema moral genuíno é um tipo de conflito gerado quando o mesmo princípio é demandado e 

negado. Um exemplo disso é uma situação em que um médico precisa decidir se salva a vida de 

um bebê ou de sua mãe quando não é possível salvar as duas. Percebamos que, nessa situação, o 

princípio de preservação da vida não pode ser efetivado em sua plenitude, pois para salvar uma 

vida o médico precisará não salvar uma outra. Portanto, como deveria raciocinar esse médico com 

vistas à resolução desse dilema? 

Partindo dessa questão, isto é, de como deliberamos em situações conflitantes, e sabendo 

que as deliberações envolvidas nos conflitos morais são uma instância do raciocínio moral, assim, 

na démarche de nosso estudo, faz-se necessário a indagação sobre o que é o raciocínio e as 

peculiaridades que o compõem. Com efeito, ele configura-se como prático ou teórico de acordo 

com a natureza das questões que o subjazem. Por exemplo, o raciocínio teórico pode ser 

compreendido como uma reflexão direcionada à resolução de questões que, a priori, não estão 
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diretamente relacionadas a questões práticas. Por outro lado, o raciocínio prático se propõe a 

resolver questões de cunho prático. De acordo com essa distinção, o que chamamos de raciocínio 

moral é um tipo de raciocínio prático voltado para decidir o que fazer. Dessa forma, duas perguntas 

são importantes: 1) como podemos reconhecer as considerações morais e lidar com possíveis 

conflitos entre elas? 2) como essas considerações nos motivam a agir? (Richardson, 2013). 

Conforme evidenciado por trabalhos como os de Harman (2011) e Richardson (2013), as reflexões 

acerca dos aspectos essenciais do raciocínio moral concernem ao fato do agente moral raciocinar 

de acordo com o que ele considera como moralmente verdadeiro, em vez de perguntar o que faz 

com que suas crenças sejam verdadeiras. Desse modo, ele reflete sobre o que se deve fazer baseado 

no conjunto de crenças que ele tem como verdadeiras. Nesse sentido, percebemos que existem 

diversos conteúdos mentais que fazem parte do raciocínio moral, dos quais destacam-se os 

conceitos morais, os desejos, as crenças e as emoções. Por isso, no Capítulo 1, apresentaremos o 

raciocínio em geral, suas distinções entre raciocínio interno e externo, teórico e prático. No âmbito 

mais prático, quando nos perguntamos sobre o que fazer, geralmente decidimos agir de uma 

maneira e não de outra. Essas escolhas podem ser determinadas por razões que justificam as nossas 

ações, mas nem sempre encontramos razões que nos ajudem a escolher o que fazer. 

Por isso, diante da complexidade inerente ao raciocínio moral, encontramos diversas teorias 

que tratam desse tema. Assim, no capítulo 2, apresentaremos, a título de conhecimento, algumas 

dessas teorias que nos parecem interessantes por suas formulações e plausibilidades, com o intuito 

de, no capítulo 3, analisarmos suas plausibilidades em relação aos dilemas morais. 

Tradicionalmente, existe uma correlação entre o raciocínio moral e o raciocínio lógico 

dedutivo.Todavia, essa analogia não é destituída de problemas, pois nem sempre o raciocínio 

dedutivo é capaz de abranger todas as nuances do raciocínio moral. Diante dessa dificuldade, 

encontramos outras alternativas a partir das quais é possível pensar o raciocínio moral 

diferentemente do Modelo Racionalista. Uma dessas alternativas é proposta pela teoria 

intuicionista do raciocínio moral, também conhecida como Modelo Intuicionista Social (Haidt, 

2000), a qual defende que as intuições morais são a causa dos nossos julgamentos morais e que o 

raciocínio é uma etapa posterior. Nessa perspectiva, a finalidade do raciocínio é apenas de justificar 

os julgamentos formados previamente pela intuição. Além dessa, temos ainda uma teoria defendida 

por Harman, Maison e Sinnot-Armstrong (2009), chamada de Modelo do Equilíbrio Reflexivo, que 

preconiza a ideia que, para formarmos nossos julgamentos morais, nós usamos tanto o raciocínio 
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como as nossas intuições. De acordo com esse modelo, para chegarmos a um julgamento moral 

coerente, nós passamos por um processo no qual testamos nossas intuições contra o raciocínio e 

testamos o raciocínio contra nossas intuições (Liao, 2010). Desviando-se da vertente puramente 

logicista e tradicionalista do raciocínio moral, encontramos a Teoria Psicológica do Raciocínio 

Moral proposta por Bucciarelli, Khemlani e Johnson-Laird (2008). Brevemente, podemos dizer 

tratar-se de uma teoria sobre as proposições morais, a qual assenta-se em quatro princípios: 1- não 

existe um critério simples para escolher as proposições morais dentre a imensa gama de 

proposições deônticas; 2- os mecanismos que subjazem às emoções e julgamentos morais são 

independentes e operam em paralelo, de modo que algumas circunstâncias suscitam emoções antes 

dos julgamentos morais, enquanto outras suscitam julgamentos morais antes das emoções, e, 

finalmente, algumas suscitam ambos ao mesmo tempo; 3- os julgamentos deônticos dependem de 

inferências, sejam inconscientes ou conscientes; 4- as nossas crenças sobre o que é ou não moral 

não são nem completas nem consistentes. 

A partir das considerações sobre o raciocínio moral apresentadas no capítulo 1, e, levando-

se em conta como algumas teorias do raciocínio moral apresentam-se, trataremos no capítulo 3 de 

um caso específico de raciocínio moral, a saber, os dilemas morais. Esses são um assunto intrigante 

nas discussões morais e desde a antiguidade clássica demonstram a situação complexa na qual os 

agentes morais encontram-se quando precisam deliberar. Um dos exemplos clássicos que podemos 

citar é o dilema do estudante de Sartre. Nesse dilema, o estudante de Sartre (McConnell, 2014) 

tinha o dever moral de cuidar da sua mãe, visto que ele era filho único, mas, ao mesmo tempo, ele 

tinha o dever moral de ir para guerra lutar contra os nazistas. Vemos claramente nessa situação o 

conflito de dois deveres distintos. Dessa forma, ao olharmos os dilemas com minúcia, percebemos 

que eles apresentam algumas distinções. Uns, são conflitos do mesmo princípio, do mesmo dever, 

os quais designamos como dilemas genuínos. Outros, são conflitos que envolvem princípios, ou 

deveres diferentes, os quais denominamos de dilemas aparentes, conforme o dilema 

supramencionado. Nos dilemas aparentes, encontramos a solução através da ponderação de qual 

dever é mais relevante. No caso acima, provavelmente o amor e o cuidado que o filho sentia pela 

mãe exerceu considerável influência na sua decisão, mas, por se tratar de dois deveres distintos em 

conflito, foi possível fazer uma reflexão sobre qual dever era o mais relevante, o qual pautaria a 

ação do agente moral. 
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Todavia, há conflitos que se expressam sob a forma de afirmação e negação de um mesmo 

princípio ou de um mesmo dever, como, por exemplo, um cirurgião que precisa decidir qual dos 

gêmeos siameses deve salvar, uma vez que ambos estão unidos pelo tórax e compartilhando um 

único coração (Bohse, 2005). Ambos apresentam as mesmas condições de sobrevivência, então, 

do ponto de vista racional, o médico não teria nenhuma razão para salvar um gêmeo em detrimento 

do outro. Entretanto, uma decisão precisa ser tomada, mas, aparentemente, o raciocínio nessas 

situações não se impõe como em outras tomadas de decisões envolvendo questões morais. Por isso, 

no capítulo 3, além de apresentarmos algumas particularidades inerentes aos dilemas morais, 

analisaremos a plausibilidade das teorias do raciocínio moral em relação a esse tipo de raciocínio, 

cogitando a possibilidade de que a solução dos dilemas morais genuínos seja determinada por um 

componente emocional. 

Na história da ética, as emoções sempre tiveram lugar incerto e, muitas vezes, foram 

consideradas como um perigo à racionalidade e à moralidade. Entretanto, o estudo das emoções 

tem se tornado, nos últimos anos, alvo de interesse tanto na filosofia quanto das ciências cognitivas 

(De Sousa, 2013), além de outras disciplinas. Várias são as áreas da ética atingidas com esse revival 

do estudo das emoções, devido à interdisciplinaridade entre alguns campos do conhecimento. 

Ademais, sabemos, a título de exemplo, que as pesquisas em psicologia, neurociência cognitiva e 

psicopatologia têm mostrado que as emoções não estão ligadas apenas aos julgamentos morais, 

mas elas são, de alguma forma, necessárias para que eles ocorram (Prinz, 2006). Desse modo, as 

nossas emoções condicionam muitas das nossas ações (Tappolet, 2006), pois quando decidimos 

agir de uma forma e não de outra é porque julgamos estar fazendo o melhor e, muitas vezes, o que 

julgamos como “o melhor” é o resultado da combinação entre deliberação e emoção. De fato, isso 

é corroborado pelos dados que temos acerca do funcionamento do cérebro em certas situações de 

decisão. Em tais situações, não apenas as áreas do neocórtex, responsáveis pela deliberação, estão 

ativas, mas também áreas mais primitivas, como o sistema límbico, responsável pelas emoções 

(Costa, 2005). 

Diante das evidências, e com base nas pesquisas acerca de como as emoções podem 

interferir nas nossas deliberações morais, apresentaremos, no capítulo 4, o que é uma emoção e 

quais as suas características mais relevantes. Porém, sabemos que o fenômeno da emoção não é 

algo trivial de ser definido. Devido à multiplicidade de características apresentadas pelas emoções, 

não encontramos uma característica uniforme que englobe todas os referidos estados sensoriais, 
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por isso, destacamos algumas das várias teorias que tratam do assunto. Dentre as possibilidades 

que existem em relação às emoções, apresentaremos duas teorias as quais julgamos relevantes e 

que fornecem uma definição de emoção bastante plausível. A primeira define a emoção como um 

julgamento de valor (Solomon,1976; 2006). Aqui, o aspecto fenomenológico das emoções é 

suprimido e a ênfase é dada aos seus aspectos cognitivos. Assim, por exemplo, a admiração que 

sentimos por alguém decorre do julgamento de que essa pessoa é admirável. Entretanto, não é 

simplesmente o conteúdo proposicional “fulano é admirável” que, apesar de expressar um 

julgamento, não apresenta os matizes que evocam a emoção. A emoção não é evocada pela 

proposição que expressa o julgamento, mas sim pelo ato de julgar, sendo este o que suscita a 

emoção. A segunda teoria que será abordada é aquela que concebe as emoções como percepções 

de valor. Assim como a primeira, essa teoria também se configura como um tipo de teoria 

avaliativa, porém com a particularidade de não suprimir os aspectos fenomenológicos das emoções. 

A teoria perceptual se assenta em duas afirmações, a saber, que “as emoções envolvem as 

sensações” e que “as emoções envolvem representações”. Assim, de acordo com essa teoria, as 

emoções são, essencialmente, experiências perceptuais das propriedades avaliativas dos objetos 

intencionais. 

De posse dessas duas concepções de emoções e das evidências defendidas pelas teorias das 

decisões sobre a influência das experiências sensoriais nas tomadas de decisão, no capítulo 5 nos 

debruçaremos sobre a hipótese de que as emoções são determinantes para a deliberação nos casos 

de dilemas morais genuínos. Apesar das emoções serem comumente associadas à irracionalidade, 

ou ainda serem vistas como contrárias à razão, procuraremos argumentar que, em se tomando as 

emoções em seu sentido avaliativo, existe a possibilidade de falar-se sobre a racionalidade das 

emoções, nos permitindo, assim, percebê-las não mais antagônicas à razão, mas como elementos 

complementares que podem nos levar a adotar condutas apropriadas em determinadas situações. 

Por isso, diante da constatação de que o raciocínio dedutivo não possui as condições necessárias 

para garantir a deliberação em situações genuinamente conflitantes, tentaremos defender a hipótese 

de que as emoções determinam as deliberações nessas situações, de forma a influenciarem tanto os 

julgamentos associados ao que fazer, como são a força motivadora que leva o agente a agir. 
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1. AS FONTES DO RACIOCÍNIO MORAL 

 

Frequentemente nós somos requeridos a pensar e a decidir o que fazer em diversas situações 

nas nossas vidas. Quando as questões que envolvem decisões são sobre o que devemos moralmente 

fazer ou não, ou sobre o que é moralmente certo ou errado, estamos diante de questões morais, as 

quais requerem uma tomada de decisão que estão diretamente relacionadas com nossas ações. Esse 

tipo de decisão, envolvida nas questões morais, geralmente é encontrada através do que chamamos 

raciocínio moral. Vejamos a seguinte situação, a qual ilustra uma tomada de decisão.  

Você está esperando em uma fila enorme de um caixa de banco, então, de repente, percebe 

que lá na frente, bem próximo de ser atendido, está um amigo seu sinalizando para você juntar-se 

a ele no começo da fila. Imediatamente, você se sente tentado a ir, pois lhe pouparia um bom tempo 

de espera. Você começa a se mover em direção a seu amigo, mas para um pouco e vê todas as 

outras pessoas que estão há muito tempo também esperando para serem atendidas. Então, você 

começa a refletir se essa atitude de passar na frente dos outros seria correta. Muitas coisas compõem 

suas reflexões, dentre as quais, o pensamento de que você não gostaria que alguém assim 

procedesse em relação a você. Outra coisa que lhe veio à mente é a constatação de que se todos 

pensassem da mesma forma, isto é, em obter tal vantagem, a situação se tornaria um caos e não 

seria justo com as outras pessoas que estavam esperando para serem atendidas. Depois dessas 

reflexões, você decide que não deve “furar” a fila e, portanto, que não irá aceitar a “gentileza” do 

seu amigo, permanecendo no lugar onde está e esperando a sua vez. 

Em uma situação corriqueira como essa descrita acima, é evidente que houve uma tomada 

de decisão sobre “não furar” a fila. Como vimos, rapidamente muitos elementos passaram por sua 

cabeça para que você chegasse a decidir não furar a fila. E se você decidisse furar a fila é certo que 

outros elementos ou outras razões teriam servido para justificar a sua decisão. Assim, o raciocínio 

foi conduzido utilizando-se de alguns elementos básicos pertinentes ao seu conjunto de crenças, 

valores, sentimentos, os quais lhe levaram à conclusão de que você não deveria furar a fila. Ao 

chegar a essa conclusão, você agiu de forma a efetivar o que você considerou como o melhor a 

fazer, ou o mais correto a ser feito naquela situação. Perceba, então, que a conclusão de que você 

não deveria passar na frente das pessoas, as quais estavam esperando há mais tempo do que você, 
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implica na intenção de não furar a fila e, consequentemente, a ação de permanecer no lugar e 

esperar a sua vez de ser atendido. 

 Diante da situação exposta acima, podemos perceber diversos elementos que entram em 

cena para tomarmos uma simples decisão, como é o caso de “furar” ou não a fila de um banco. No 

entanto, muitas questões surgem como, por exemplo, de que modo raciocinamos sobre o que 

devemos fazer? Quais elementos participam desse processo? Como reconhecemos o que 

chamamos de considerações morais e de que modo estas movem as nossas deliberações? E, 

finalmente, qual o resultado prático do nosso raciocínio moral?  

Diante dessas questões, neste capítulo, tentaremos elucidar alguns conceitos e elementos 

relacionados ao raciocínio moral.  Assim, começaremos por tentar clarificar o que chamamos de 

raciocínio em geral, como ele se apresenta em sua dimensão prática e qual seria sua relação com 

as razões que embasam nossas ações. Uma vez clarificado o que chamamos de raciocínio, 

procuraremos elucidar o que significa o raciocínio moral, qual a relação desse tipo de raciocínio 

com os princípios morais, quais componentes mentais podem fazer parte nesse tipo de raciocínio 

e, por fim, quais os possíveis resultados decorrentes do nosso raciocínio moral.  

1.1. O que é o raciocínio? 

Nós, seres humanos, somos dotados da capacidade de refletir, questionar, intuir, inferir 

proposições a partir de outras, predizer acontecimentos futuros com base em acontecimentos 

passados, raciocinar, entre outras. O raciocínio é uma dessas capacidades que nos permite adquirir 

novos conhecimentos a partir do que já sabemos ou aprendemos, nos possibilitando um 

encadeamento de informações, seja através de experiências, ou, seja através de abstrações. A 

atividade de raciocinar está ligada ao uso da razão na busca do entendimento e compreensão das 

coisas, envolvendo ainda a associação de ideias ou a correlação de juízos que justificam ou validam 

as conclusões a que chegamos. Assim, partimos de certas informações ou questões e chegamos a 

determinadas conclusões, avaliações, decisões ou novas informações a respeito do que 

raciocinamos. Tradicionalmente, o termo ‘raciocínio’ está relacionado ao raciocínio lógico formal 

envolvido nos argumentos dedutivos (Haidt, 2000). Também, de acordo com o Dicionário de 

Filosofia Armand Colin “o raciocínio é o encadeamento de enunciados de acordo com ligações 

necessárias e segundo as regras lógicas. Operação consistente que visa estabelecer a verdade ou a 
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falsidade de uma conclusão a partir das premissas. Progressão metódica de uma argumentação.” 

(BARAQUIN, BAUDART, DUGUÉ, LAFFITTE, RIBES e WILFERT, 2011, p.428).  

 Do ponto de vista filosófico, a lógica está relacionada ao raciocínio correto (Shapiro, 

2013). Porém, de que forma se dá essa relação? Desde a reviravolta linguística (linguistic turn) 

operada por Frege e Russell, a filosofia analítica tem recorrido à análise lógica como forma de 

traduzir os enunciados da linguagem natural para uma linguagem lógica, mais especificamente a 

linguagem de predicados desenvolvida por Frege. Foi a análise lógica presente na teoria das 

descrições definidas apresentada no artigo Da Denotação, em 1905, que introduziu um método 

filosófico através de uma rigorosa análise de proposições problemáticas usando como ferramenta 

a lógica de primeira ordem. Russell acreditava que era possível, através da lógica, ser capaz de 

explicitar a forma lógica de proposições da linguagem natural. Assim, a análise lógica de uma 

proposição poderia ajudar a resolver vários problemas de referência associados a ambiguidades e 

imprecisões da linguagem natural.  

      Com efeito, muitas vezes o significado de certos termos em linguagem natural é ambíguo. Por 

exemplo, analisemos as duas sentenças: “as maçãs são verdes” e “os dias da semana são sete”. Nas 

duas sentenças temos o uso do verbo “ser”. Porém, será que esse verbo tem o mesmo significado 

em ambas? Na primeira frase queremos dizer que as maçãs possuem a propriedade verde. 

Traduzindo a sentença para uma linguagem formal, temos: ∀x(M(x) →V(x)). Já na segunda 

sentença, estamos querendo dizer que o número de dias da semana é igual a sete, ou seja, 

∀x(N(x)→x=a), onde N=número dos dias da semana e a=7. Logo, percebemos o duplo significado 

do verbo ser que, dentre outros usos, pode ser usado no sentido de qualificar e no sentido de 

igualdade. 

Além da análise lógica nos permitir representar a forma das sentenças da linguagem natural, 

ela nos permite representar também a forma dos raciocínios. As formas lógicas mais básicas dos 

raciocínios são aquelas que resultam da aplicação de uma regra de inferência. Uma ilustração dessa 

aplicação de regras é dada aqui pelo uso de uma regra lógica bem conhecida chamada Modus 

Ponens, cujo significado é, se P implica Q, e P é o caso, então podemos concluir Q. Assim, por 

exemplo, 
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Se chove, então há nuvens (se P então Q) 

Chove (P)      

Portanto, há nuvens (Q) 

Temos aqui o exemplo de um argumento válido, pois se aceitamos as premissas como 

verdadeiras somos também obrigados a aceitar a conclusão como verdadeira. Dizemos, então, que 

a relação existente entre as premissas e a conclusão, nesse caso, é uma relação de dedução. É 

importante observar que o conceito de argumento está intimamente relacionado à relação que existe 

entre as premissas e a conclusão.  Essa relação é chamada de relação de dedução ou consequência 

lógica e, de acordo com a validade dessa relação, um argumento é classificado como válido ou 

inválido. Ressaltemos que existe uma distinção entre validade e verdade. Validade é um conceito 

aplicado aos argumentos (relação existente entre premissas e conclusão) e verdade ou verdadeiro 

é um conceito aplicado a premissas (uma premissa pode ser falsa ou verdadeira).  

No exemplo acima, temos duas premissas que são verdadeiras e temos uma conclusão 

também verdadeira que foi deduzida a partir das premissas. Isso leva a uma questão concernente à 

relevância filosófica dos vários aspectos matemáticos da lógica, qual seja: como a dedutibilidade e 

a validade estão relacionadas com o raciocínio correto? Como as relações matemáticas podem ser 

aplicadas a realidades não matemáticas? (Shapiro, 2013). Ou ainda, como uma linguagem formal 

matemática pode capturar ou bem traduzir uma linguagem natural?  

De acordo com Shapiro (2013), de um lado existe uma visão de que as linguagens formais 

exibem com precisão características reais de alguns fragmentos da linguagem natural, ou seja, as 

sentenças declarativas de uma linguagem natural possuem formas lógicas subjacentes que são 

indicadas pela linguagem formal. Outros1 defendem que sentenças declarativas expressam 

proposições e as fórmulas das linguagens formais mostram as formas dessas proposições. Nesse 

sentido, a linguagem lógica apenas explicita a estrutura subjacente à linguagem ordinária. Supõe-

se assim que um raciocínio em linguagem natural é válido se as formas que subjazem às sentenças 

constituem um argumento válido.  

                                                           
1 Montague (1974), Davidson (1984), Lycan (1984) apud Shapiro (2013). 
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Ao nos debruçarmos sobre as nuances que perpassam o estudo do raciocínio, existem alguns 

aspectos que precisam ser levados em conta. Intuitivamente somos inclinados a pensar que o 

raciocínio é um processo interno, ou seja, se passa somente a nível intrapessoal em que um sujeito 

conscientemente engaja-se a refletir, a pensar, a inferir e a deliberar. Esse é um aspecto pertinente 

à atividade de raciocinar, contudo existem outros aspectos que precisam ser considerados. 

Vejamos, a seguir, alguns desses elementos. 

1.1.1. Raciocínio interno e raciocínio externo 

Primeiramente, se levarmos em conta que o raciocínio pode ser classificado como 

intrapessoal ou interpessoal, podemos designá-lo respectivamente, como interno ou externo. 

Resumidamente, podemos dizer que o raciocínio pode ser caracterizado como um pensamento 

responsavelmente conduzido, guiado pela avaliação das razões que o embasam com o objetivo de 

encontrar respostas para suas questões ou conclusões a partir das informações iniciais (Richardson, 

2014). Porém, de que maneira ocorre esse processo? Aparentemente, ele pode ocorrer em duas 

esferas distintas, quais sejam: na esfera interna e na esfera externa ao sujeito, quando esse raciocínio 

pode ser corroborado ou compartilhado com mais pessoas. Ou, dito de outra forma, o raciocínio 

interno é do tipo que uma pessoa faz individualmente, isto é, que se refere às deliberações pessoais. 

Enquanto o raciocínio dito externo é do tipo que normalmente envolve mais pessoas no processo, 

por exemplo, quando estamos barganhando ou tentando convencer uma pessoa, negociando ou 

simplesmente justificando alguma coisa para alguém. É importante ressaltar que, mesmo em se 

tratando de raciocínio externo, existe uma parcela que se processa internamente. Desse modo, há 

uma mescla entre uma parte do raciocínio que se processa internamente e outra parte do raciocínio 

que é externalizada ou compartilhada. No exemplo da barganha, existe uma parte que se processa 

internamente e outra que se processa em contato com o outro na argumentação e explanação para 

se conseguir o que se deseja. Quanto ao raciocínio interno em um processo deliberativo, às vezes 

ele serve para externalizar nossas dúvidas a outra pessoa e, ao ouvir sua opinião, passamos a 

perceber a questão de outra maneira, contribuindo, assim, para uma conclusão diferente da que 

teríamos chegado se não tivéssemos manifestado nossas dúvidas.    

Evidentemente, as coisas não são tão simples assim. Diferentemente da assertiva de que o 

raciocínio correto é o raciocínio lógico, em que aparentemente nosso raciocínio é conduzido por 

regras de inferência conscientes e bem definidas, muitas vezes raciocinamos, chegamos a 
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conclusões, mas nem sempre temos clareza do processo que seguimos, nem, tampouco, chegamos 

a conclusões somente através do processo inferencial do raciocínio. Quando o raciocínio é estudado 

sob o viés da psicologia, há a possibilidade de se pensar que existem aspectos do raciocínio que 

são inconscientes (Harman, Mason e Sinnot-Armstrong, 2009). Assim, nem sempre é evidente os 

caminhos que seguimos até chegarmos às nossas conclusões. Existem situações em que chegamos 

a determinadas conclusões e quando buscamos as razões que as justificam não temos clareza de 

quais são. Como veremos mais adiante, às vezes existe uma parte de nosso raciocínio que não 

encontra justificativas claras e racionais para as conclusões a que chegamos, isso pode ser um 

indicativo de que existem outros aspectos que podem compor o nosso raciocínio, além das razões, 

dentre esses elementos podem estar envolvidos nossas intuições, sentimentos, emoções. Então é 

possível que em nosso raciocínio exista uma parte conduzida por razões e uma outra orientada por 

nossas intuições e emoções. Investigaremos essa possibilidade no capítulo 5. Vejamos a seguir a 

relação entre os raciocínios prático e teórico. 

1.1.2. Raciocínio teórico e raciocínio prático 

Outra distinção importante quando falamos de raciocínio é entre o raciocínio teórico e o 

raciocínio prático.  O raciocínio teórico pode ser compreendido como uma reflexão direcionada a 

resolução de questões que a priori não estão diretamente relacionadas a questões práticas. Um 

exemplo dessas questões é o que concerne a explicações, análises e predições que não visam 

necessariamente uma conclusão do que se fazer, ou de que maneira agir. O raciocínio teórico busca 

uma compreensão e reflexão sobre o que ocorreu e porque ocorreu ou sobre as possibilidades de 

que algo ocorra no futuro (Wallace, 2014). Nesse sentido, Harman, Mason, Sinnot-Armstrong 

(2009) referem-se ao raciocínio teórico como inferencial e que pode, na maioria das vezes, exercer 

uma influência na mudança de nossas crenças. Geralmente, nesse processo, uma pessoa começa o 

raciocínio com um conjunto de crenças e após a reflexão novas crenças podem surgir. É importante 

ressaltarmos aqui que, como veremos mais adiante, não existe nenhuma controvérsia quanto ao 

resultado ou a conclusão do raciocínio teórico.  

Em contraste, o raciocínio prático é prático na medida em que se apresenta como uma 

reflexão do que deve ser feito ou do que é o melhor a ser feito. Desse modo, o raciocínio se inicia 

a partir de uma questão normativa, de um desejo ou também a partir de uma crença e pode ter como 

resultado uma intenção, um plano ou uma decisão do que fazer. Notemos que enquanto o raciocínio 
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teórico resulta em uma crença, o raciocínio prático pode resultar em intenções, decisões, planos e 

alguns defendem que resultam em ações.  

Pensando sobre as semelhanças entre esses dois raciocínios, o que eles realmente possuem 

em comum? De acordo com Harman, Mason e Sinnot-Armstrong (2009), ambos raciocínios 

dividem certas características como possuírem um objetivo (encontrar uma solução ou conclusão) 

e ambos buscam uma coerência, ou seja, tentam evitar as inconsistências. Um exemplo disso é 

quando alguém decide agir de acordo com seu conjunto de crenças havendo, dessa forma, uma 

coerência entre as suas crenças e as suas ações ou as intenções de ação. Uma pessoa que tem a 

crença de que não deve receber transfusão sanguínea, tem a intenção de jamais receber uma 

transfusão sanguínea mesmo quando sua vida está em risco.  

Como podemos perceber, quando pensamos na conclusão desses dois tipos de raciocínio, 

existe um consenso sobre a conclusão do raciocínio teórico, cuja conclusão é uma crença, no 

entanto, existem no mínimo três visões diferentes sobre a conclusão do raciocínio prático. O 

resultado do raciocínio prático, de acordo com alguns pode ser uma ação, outros defendem que é 

uma intenção. 

Comumente a racionalidade prática é associada à ação, seja de uma forma direta ou seja de 

uma forma indireta. Refletir e decidir o que fazer e como fazer é uma questão prática, e portanto, 

existe uma possibilidade de que o resultado de uma deliberação prática seja uma ação. Vejamos o 

seguinte exemplo, 

Exemplo 1: 

Premissa 1: Eu quero passar no exame de português (desejo) 

Premissa 2: Se eu estudar bastante então eu passarei no exame de português (crença) 

Conclusão: Eu estudo bastante (ação)  

Nesse raciocínio, nós partimos de dois estados mentais o desejo de conseguir algo e a crença 

do que é necessário para conseguir o que desejamos e chegamos à conclusão do que deve ser feito 

para que o desejo ou objetivo seja alcançado. Para alguns como Dancy(2004) essa conclusão 

significa a ação de estudar bastante a fim de alcançar o objeto desejado. Essa visão não é isenta de 

problemas, a conclusão de que se deve estudar bastante não necessariamente significa a ação de 

estudar bastante. Vejamos que existe uma diferença entre o conteúdo proposicional da conclusão e 
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o ato de estudar. As ações geralmente requerem muito mais do que apenas um conteúdo 

proposicional, nesse sentido, elas se efetivam de fato na realidade através de algum movimento que 

se inicia dando início a um processo de transformação, no qual se parte de um estado inicial e 

através da ação se chega a outro estado final. No entanto, no raciocínio (se usarmos o termo de 

acordo com a lógica) encontramos relação de consequência lógica entre as proposições, ou seja, 

entre as premissas e a conclusão. No exemplo acima, antes de efetivar a ação de estudar bastante, 

houve um componente mental que antecedeu a ação. Esse componente pode ser uma proposição 

declarativa “eu estudo bastante”, pode ser uma proposição normativa “eu devo estudar bastante”, 

mas elas não indicam necessariamente a efetivação da ação de estudar bastante, que inclui a atitude 

de dedicar várias horas por dia a apreender os conteúdos de português, ou seja, não significa o ato 

de estudar todos os dias até o dia do exame, o ato de pegar o conteúdo, ler, resolver questões, etc. 

Percebemos que existe uma diferença entre concluir o que se deve fazer e fazer realmente, a 

conclusão do que fazer configura-se como um conteúdo proposicional e a ação de fazer o que foi 

determinado pela conclusão configura-se como um movimento o qual tem a capacidade de mudar 

o estado de coisas inicial.  

Por conta das dificuldades com essa visão de que o resultado do raciocínio prático é uma 

ação, existem os que defendem que a sua conclusão é uma intenção ou um desejo. Em Streumer 

(2010) encontramos uma citação que demonstra a argumentação de quem defende essa hipótese: 

Broome (1999) diz “formar uma intenção [através do raciocínio] é tomar uma decisão. Tomar uma 

decisão é o mais próximo a ação que o raciocínio por ventura pode te levar. Raciocinar não pode 

te levar a agir, porque agir requer mais do que a habilidade de raciocinar.” (STREUMER, 2010, 

p.06) 

De acordo com essa teoria, teríamos o seguinte raciocínio: 

Exemplo 2: 

Premissa 1: Eu quero passar no exame de português (desejo) 

Premissa 2: Eu passarei no exame de português se eu estudar bastante (crença) 

Conclusão: Eu vou estudar bastante (intenção)  

Percebemos que a intenção antecede a ação, concluir racionalmente o que devemos fazer 

para alcançar um objetivo, por exemplo, é diferente de agirmos para alcançar esse objetivo. A 
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intenção ou o desejo de se fazer algo pode ou não ser efetivado. Somos bastante favoráveis a essa 

hipótese, visto que decidir o que fazer e fazer são coisas diferentes. É certo que, a efetivação da 

ação pode ser determinada e planejada através do raciocínio, mas para que ela ocorra de fato, na 

nossa concepção, é necessário o componente motivador. A motivação é o impulso, o movimento 

que faz com que alguém aja para atingir o que foi deliberado. Por isso, ao deliberarmos o que 

devemos fazer, no caso do raciocínio moral, temos a intenção de fazê-lo, mas nem sempre 

efetivamos essa ação.  

Existe uma outra teoria sobre a distinção entre os raciocínios teórico e prático em que a 

conclusão de ambos é uma crença, mas de diferentes tipos. No caso do raciocínio prático a crença 

que resulta do processo é uma crença normativa, ou seja, uma crença sobre as razões para ação ou 

uma crença sobre o que se deve fazer (Streumer, 2010). 

Além da distinção entre a forma que o raciocínio prático e o teórico apresentam suas 

conclusões, outro distintivo digno de nota entre os dois raciocínios é em relação a direção de ajuste 

(direction of fit)2. De acordo com Harman, Mason e Sinnot-Armstrong (2009), enquanto o 

raciocínio teórico reflete sobre o que é o caso, o raciocínio prático reflete sobre o que deve ser o 

caso. Note-se que no primeiro caso existe uma direção de ajuste que parte do mundo para o sujeito, 

a pessoa reflete sobre o que é, sem haver a possibilidade de mudança ou ajuste no mundo ligada a 

essa reflexão, a mudança ocorre a nível de crença. Geralmente começamos o raciocínio teórico 

com um conjunto de crenças e fatos sobre o mundo ou determinadas situações e somos levados a 

rever ou reformular nossas crenças iniciais. Por exemplo,  

Exemplo 3: 

Premissa1: Se há fumaça, então há fogo. 

Premissa 2: Há fumaça 

Conclusão: Portanto, há fogo. 

                                                           
2 O termo “direction of fit” é utilizado, primordialmente, para designar a diferença entre dois estados mentais, ou seja, 

para designar a direção em que esses estados mentais se ajustam em relação ao mundo ou aos fatos: a direção mente-

mundo (mind-to-world) é típica das crenças. Uma crença tende a se ajustar ao mundo enquanto que os desejos possuem 

uma direção de ajuste mundo-mente (world-to-mind), isso significa que os desejos requerem que o mundo se ajuste a 

eles pela condição de satisfação. 
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Nesse raciocínio, percebemos apenas uma constatação de algo, ou seja, porque há fumaça 

e acreditamos que quando há fumaça há fogo somos levados a concluir ou acreditarmos que há 

fogo. No segundo caso, a direção de ajuste parte do sujeito para o mundo, a reflexão e a deliberação 

têm o poder de mudar o estado de coisas no mundo.  

Exemplo 4: 

Premissa 1: eu desejo que a sala fique iluminada 

Premissa 2: Se eu acender a vela, então a sala ficará iluminada 

Conclusão: Logo, eu devo acender a vela. 

Nesse exemplo notamos que a conclusão, a intenção seguida da ação de acender a vela, 

denota uma mudança no estado das coisas. Antes a sala estava escura e quando eu decido acender 

a vela e acendo, então, a sala fica iluminada. Dessa forma, podemos pensar que o raciocínio prático, 

potencialmente, tem o poder de mudar o estado das coisas no mundo. É importante frisar o uso do 

“potencialmente” aqui, pois a efetivação da conclusão de um raciocínio prático depende da vontade 

do agente bem como das condições de possibilidade de se efetivar o que se gostaria. Pode ser o 

caso de que deliberamos que devemos fazer algo e, no entanto, decidimos por não fazer ou não nos 

é possível executar o que deliberamos.  

Como vimos, existem no mínimo três possibilidades no que concerne ao resultado de um 

raciocínio prático. Em todas essas possibilidades, de uma forma direta ou indireta, existe uma 

relação com a ação. Como vimos o raciocínio está intimamente conectado ou embasado em razões. 

Temos razões que embasam nossas decisões, temos razões que justificam nossas crenças e temos 

razões que nos ajudam a escolher entre duas ações. Então nos perguntamos qual a relação entre as 

nossas ações e as razões pelas quais decidimos agir de uma maneira e não de outra? 

1.1.3. As razões para as ações 

No domínio mais prático do raciocínio, quando nos engajamos na atividade de deliberação 

sobre o que fazer, na maioria das vezes decidimos agir de uma maneira em detrimento de outra, e 

fazemos baseado em determinadas razões, ou seja, existem razões que nos levam a escolher o que 

escolhemos. Em muitas situações, temos razões que justificam nossas escolhas e nossas ações. 

Assim, nós nos engajamos em raciocínio prático, pois deliberamos sobre o que fazer e como fazer. 
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Geralmente agimos à luz de razões as quais podem explicar ou mesmo justificar essas ações 

(Alvarez, 2016) e podem também nos motivar a agir da forma que agimos. 

A razão e a capacidade de raciocinar (fazer uso da razão), desde a Antiguidade clássica, 

possui um lugar privilegiado na história das ideias e, ao mesmo tempo, sempre foi tida como 

contrapondo-se aos nossos apetites e sentimentos. Ela, supostamente, é o que nos livra de uma vida 

bestial regida exclusivamente pelas paixões, desejos e instintos e nos confere um status de animal 

superior que pensa, reflete e delibera. Como seres racionais, aparentemente devemos buscar o bem, 

que pode se constituir como o objeto nobre de nossas ações. Então, esse bem poderia ser o motivo 

pelo qual escolhemos o que escolhemos e fazemos o que fazemos. Dessa forma, ele pode ser 

compreendido de duas perspectivas, uma individual e outra coletiva, de forma que, teríamos 

motivações egoístas e motivações altruístas para as nossas ações.  Um passo importante que 

antecede as nossas ações é representado pelas nossas deliberações, pois o modo como julgamos o 

que devemos ou não fazer é uma decisão que pode ser movida ou motivada por várias coisas, entre 

as quais podemos identificar as razões. 

Todavia, como podemos bem julgar o que devemos fazer? Para alguns, como é o caso de 

Aristóteles, é preciso ter conhecimento para se fazer um bom julgamento, mas, para quem age de 

acordo com as paixões, o conhecimento é inútil visto que seus objetivos são determinados pelas 

paixões e as nossas paixões nem sempre apontam para o que julgamos ser o nosso bem. Dessa 

forma, o conhecimento só fará diferença para aqueles que agem de acordo com o princípio racional, 

isto é, para aqueles que suprimem suas paixões e julgam através do conhecimento e da reflexão.  

Eis o que diz o estagirita: 

Ora, cada qual julga bem as coisas que conhece, e dessas coisas é ele bom juiz. Assim, o 

homem que foi instruído a respeito de um assunto é bom juiz nesse assunto, e o homem que 

recebeu instrução sobre todas as coisas é bom juiz em geral. Por isso, um jovem não é bom 

ouvinte de preleções sobre a ciência política. Com efeito, ele não tem experiência dos fatos 

da vida, e é em torno destes que giram as nossas discussões; além disso, como tende a seguir 

as suas paixões, tal estudo lhe será vão e improfícuo, pois o fim que se tem em vista não é 

o conhecimento, mas a ação. E não faz diferença que seja jovem em anos ou no caráter; o 

defeito não depende da idade, mas do modo de viver e de seguir um após outro cada objetivo 

que lhe depara a paixão. A tais pessoas, como aos incontinentes, a ciência não traz proveito 

algum; mas aos que desejam e agem de acordo com um princípio racional o conhecimento 

desses assuntos fará grande vantagem (ARISTÓTELES, 1991, p. 04). 

 

Como podemos perceber nessa passagem, o princípio racional confere ao homem uma 

posição privilegiada e, contrário a isso, as paixões eram tidas como algo inferior que leva os seres 
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humanos a uma situação desprivilegiada ou irracional. É interessante observar que existe uma 

distinção entre o agir em concordância com o princípio racional e o agir em concordância com as 

paixões, na medida em que o primeiro se apresenta como superior ao segundo. Porém, de que forma 

podemos repensar a relação entre paixão e razão? Será que elas podem ser vistas não como 

instâncias excludentes e inimigas, mas como faces de uma mesma moeda?  

Muitas vezes, na nossa vida cotidiana, nós nos deparamos com situações que nos exigem 

decisões, seja em questões prosaicas, como decidir se iremos a um concerto, ou decidir o que 

comprar, o que comer, etc., seja no âmbito moral, como, por exemplo, se devemos comprar um 

produto que sabemos que foi roubado. Ou ainda, podemos mentir em algumas circunstâncias? Em 

quais situações mentir é aceitável? Devemos sonegar impostos? É moralmente aceitável matar os 

animais para nos alimentar? Para que possamos agir no mundo é imprescindível que deliberemos, 

que saibamos o que devemos ou não fazer, e, nesse sentido, na maior parte do tempo, tomamos 

nossas decisões amparados em razões. Porém, devemos destacar que as razões, as intenções, os 

sentimentos, as emoções são elementos que estão conectados às nossas deliberações e ações. Nessa 

seção trataremos das razões e os outros aspectos do raciocínio que serão abordados nas partes 

seguintes.   

As questões que envolvem razões ou, mais especificamente, as questões que envolvem 

razões para a ação são objeto de estudo de muitos filósofos que tentam compreender a natureza 

dessas razões. Para tanto, uma das categorizações que mais comumente encontramos é a distinção 

da forma como as razões podem apresentar-se em relação as ações.  

Se falarmos nesses termos, de razões normativas e motivadoras isso não deve ser tomado 

como a sugestão de que existem dois tipos de razões, o tipo [de razões] que motivam e tipo 

[de razões] que são boas. Não existem. Existem apenas duas questões em que usamos uma 

única noção de razão para respondê-las. Quando eu chamo essa razão de “motivadora”, 

tudo o que estou fazendo é emitindo um lembrete de que o foco de nossa atenção está nas 

questões de motivação, no momento. Quando eu a chamo de “normativa”, de novo o que 

estou fazendo é frisando que estamos atualmente refletindo sobre se seria uma boa razão, 

aquela que favoreceria agir da forma proposta. (DANCY, 2000: 2-3 apud ALVAREZ, 

2016). 

 

Podemos observar que, de acordo com essa citação, a mesma noção de razão pode ser usada 

para responder duas perguntas diferentes: uma pergunta concerne ao problema se existe uma boa 

razão para se efetivar uma determinada ação. Nesse caso, teríamos uma questão normativa. A outra 
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pergunta seria se a razão serve como motivação para a efetivação da ação, caracterizando-a assim, 

como uma razão motivadora. 

 Em termos práticos, como poderíamos perceber a distinção entre a razão normativa e 

motivadora? A razão é dita normativa quando seu foco diz respeito a aspectos ou ensejos que 

servem para qualquer ser racional, sendo portanto considerações objetivas. Por outro lado, a razão 

é dita motivadora quando se apresenta como estados mentais que impelem a pessoa a agir, e, nesse 

sentido ela apresenta um apelo subjetivo. Como essas razões apresentam-se? Imaginemos uma 

pessoa que decide parar de comer carne. Quais razões poderia levá-la a efetivar essa decisão? Se a 

decisão dessa pessoa tivesse como foco as questões ambientais, os malefícios da carne, o maltrato 

aos animais, etc. seu foco seriam as razões normativas, pois elas se configuram como causas 

normativas, uma vez que racionalmente falando, todos as pesquisas revelam a relação existente 

entre a indústria pecuária e as consequências danosas ao planeta. Entretanto, podem existir pessoas 

que mesmo com base nas razões normativas não conseguem efetivar suas decisões. Quantas 

pessoas já ouvimos dizer “eu preciso me tornar vegana, mas ainda não consigo”. A pessoa tem 

consciência das implicações de seu consumo, ou seja, tem razões normativas para fazê-lo, mas não 

consegue. Falta-lhe algo que lhe impulsione a efetivar aquilo que se tem razões para fazer, assim 

sendo, se o foco da sua atenção se volta para a questão de quais motivações se tem para se tornar 

vegana, ou seja, o que embasa o seu desejo, a sua determinação de se tornar vegana, as razões se 

configuram como motivadoras. Geralmente essas razões se apresentam como estados psicológicos 

ou desejos que podem estar amparados em sentimentos. Para além das razões normativas que a 

pessoa tinha para se tornar vegana, poderiam existir razões motivadoras que a ajudaram a ser 

incisiva no seu desejo, como por exemplo, algum problema de saúde, os maus tratos aos animais, 

o sentimento de responsabilidade para com o planeta, entre outras. O que podemos perceber é que 

essa distinção entre normativa e motivadora depende muito da perspectiva, ou do foco que o sujeito 

lhe concede. Nesse sentido, as razões normativas podem estar ligadas a aspectos externos, 

informativos e objetivos, enquanto as razões motivadoras abrangem um aspecto mais subjetivo, 

psicológico e emocional do agente. Assim, “a distinção entre razão normativa e motivadora, por 

conseguinte, nos capacita a separar a questão de quais razões motivam os agentes a agirem (uma 

questão psicológica) e a questão se essas são boas razões: razões que favorecem e justificam suas 

ações.” (ALVAREZ, 2016, p.03). 
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Uma razão é dita normativa quando ela favorece a ação de alguém. Porém, em que sentido 

ocorre esse favorecimento? Ora, podemos pensar na possibilidade de que favorecer a ação pode 

significar justificar essa ação. Muitas vezes essa justificação é para nós mesmos, outras vezes para 

a sociedade. Quando somos questionados, ou nos questionamos sobre o porquê das nossas ações 

sempre buscamos os elementos ou razões que justificam os atos que praticamos. No entanto, isso 

nos leva a outra questão, qual seja: o fato de nossas ações serem justificadas ou terem razões que 

as justifiquem, isso as torna corretas? Alguns homens paquistaneses, por exemplo, que cometem 

os crimes de honra contra mulheres, possuem todas as razões que justificam seus atos e, do ponto 

de vista dos direitos humanos, esses atos, apesar de serem justificados, estão longe de serem 

corretos e aceitáveis, portanto, nem sempre quando uma ação é justificada, ou possui razões que a 

justifiquem significa dizer que ela seja correta. 

Outra questão consiste em saber até que ponto somente as razões são suficientes para 

favorecer e motivar uma ação. Por exemplo, que razão favorece a ação de um indivíduo parar de 

fumar? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o cigarro é a maior causa de morte 

evitável no mundo.3 Nesse sentido, existem leis que regulamentam a venda, propaganda e o uso de 

cigarro em locais públicos. Diante desse fato, suponhamos que uma pessoa que fuma conhece todas 

as normas que regulamentam o uso do cigarro, bem como todos os riscos do cigarro e todas as 

doenças que podem ser causadas por ele. A possibilidade de se desenvolver qualquer uma dessas 

doenças causadas pelo cigarro pode ser uma das razões que favorece a ação de parar de fumar, ou 

seja, trata-se da razão normativa da ação de parar de fumar. Nessa perspectiva, a pessoa justificaria 

sua decisão de parar de fumar. Entretanto, muitas pessoas mesmo possuindo muitas razões 

normativas não conseguem parar de fumar. Há quem defenda que situações como essa são 

caracterizadas pela fraqueza da vontade, ou ainda, seria um tipo de irracionalidade prática. No 

entanto, existe também a hipótese de que nem sempre as razões possuem de fato a força 

motivadora, abrindo assim a possibilidade de que existem outros elementos que incitam nossas 

ações, e esses elementos talvez possam ser pensados como as razões motivadoras. Uma dessas 

possibilidades é que as emoções possuem um papel importante nesse sentindo. De acordo com 

Tappolet (2003), as emoções podem tornar inteligível uma ação que é contrária a um julgamento 

normativo ou a razões normativas, de forma que, quando as emoções não estão envolvidas, essa 

                                                           
3 Dados extraídos do site do ministério da saúde do Brasil – http://www.brasil.gov.br/saude/2014/08/cigarro-mata-

mais-de-5-milhoes-de-pessoas-segundo-oms 
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mesma ação seria ininteligível. Nessa perspectiva, podemos pensar na possibilidade de que a 

pessoa que, apesar de possuir as razões normativas para parar de fumar, não consegue efetivá-las 

devido à ausência de emoções que excitem essa ação ou a presença de emoções que excitem a ação 

contrária às razões que ela possui. Essa hipótese será desenvolvida no capítulo 5 em que 

investigaremos a influência das emoções no raciocínio moral, do qual trataremos a seguir. 

1.2. O raciocínio moral 

Antes de tratarmos da natureza desse tipo de raciocínio, pensemos na seguinte situação: no 

Brasil, comumente vemos crianças pedindo dinheiro nas ruas dizendo que estão com fome. Pode 

ser o caso que elas realmente utilizem o dinheiro arrecadado para comprar comida, mas pode ser 

que elas o utilizem para comprar drogas. Há ainda a possibilidade delas estarem sendo usadas por 

adultos – algumas vezes seus próprios pais – que as exploram para angariar dinheiro. Face a uma 

situação como essa, é certo darmos dinheiro a essas crianças mesmo quando existe a possibilidade 

de que elas usem esse dinheiro para comprar drogas ou estejam sendo usadas por adultos ou pais 

desonestos? Algumas pessoas decidem dar o dinheiro e outras decidem não dá-lo e ambas estão 

embasadas em razões que as levam a agir da forma que agem. 

Imaginemos que duas pessoas P1 e P2 estão na rua e são abordados por um menor que pede 

dinheiro para comer porque está com muita fome. Nesse momento, as duas pessoas sentem-se 

incomodadas com a situação e têm que decidir o que fazer, seja ajudando, seja recusando-se a fazê-

lo. P1 acredita que, na maioria das vezes, as crianças na rua pedem dinheiro para comprar drogas 

e que, se essa criança estivesse em uma escola, teria merenda escolar para comer pelo menos uma 

vez ao dia e não estaria ali na rua pedindo. Então, de acordo com suas crenças, P1 decide não dar 

dinheiro ao menor, uma vez que ele não está convencido do real motivo para o pedido – se é 

realmente para o menor alimentar-se. 

Ao mesmo tempo, P2 também pensa sobre o que fazer. Na sua cabeça, ela pensava na 

máxima de que devemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, que 

se ela estivesse com fome o que mais desejaria era que alguém lhe desse o que comer, mas, ao 

mesmo tempo, ela estava consciente de que o pedido do menor poderia ter a intenção de usar o 

dinheiro para outros fins. Nessa perspectiva, P2 não acha certo lhe dar o dinheiro para que ele não 

tenha a possibilidade de usá-lo para comprar drogas, mas P2, da mesma forma, não acha certo 

ignorar a possibilidade de que essa criança esteja realmente com fome. Se ela ignorasse esse 
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suposto fato, ela não conseguiria ficar com a consciência tranquila, sentir-se-ia mal por ter negado 

ajuda a alguém que estava precisando. Assim, depois de refletir, P2 acredita que deve ajudar a 

criança, não com o dinheiro porque ela não julga que seja o melhor a ser feito, mas decide pagar 

uma refeição para a criança. Decidido isso, P2 acompanha a criança até o restaurante mais próximo 

e lhe compra uma refeição. 

Esse exemplo demonstra que duas pessoas em face da mesma situação possuem maneiras 

diferentes de deliberar. As nossas deliberações morais têm um aspecto subjetivo que concerne à 

maneira como cada agente interpreta e lida com as situações que exigem uma decisão. De um ponto 

de vista objetivo, não podemos dizer quem estava certo, se P1 ou P2, pois ambos possuíam razões, 

crenças e princípios que embasaram suas decisões. Então, pode-se considerar que as nossas 

decisões morais são de responsabilidade de quem as toma, ou seja, somos responsáveis pelas 

escolhas que fazemos. Se, por exemplo, P2 em vez de comida decidisse dar dinheiro à criança e se 

a criança usasse esse dinheiro para comprar droga e morresse por causa dessa droga, até que ponto 

P2 não teria também responsabilidade pela morte da criança?  

Decidir o que fazer baseado no que julgamos ser certo ou errado, decidir como fazer e 

avaliar as consequências dos nossos atos são coisas que estão relacionadas e compõem o que 

chamamos de raciocínio moral. Então, como mostramos no início desse capítulo, o raciocínio é 

comumente assumido como raciocínio lógico ou inferencial, mas será que esses processos são 

semelhantes ao que ocorre com o raciocínio envolvido nas nossas questões e problemas morais? 

Será que o modelo dedutivo de raciocínio é suficiente para representar o nosso raciocínio sobre o 

que devemos ou não fazer em todas as situações em que uma deliberação é requerida? Será que o 

indivíduo passa sempre por um processo argumentativo abstrato antes de tomar uma decisão sobre 

o que fazer? Ou será que, às vezes, decidimos o que fazer de forma imediata sem que passemos 

por um processo inferencial? A partir dessas questões podemos pensar que o termo ‘raciocínio’ 

utilizado para se referir ao processo interno relacionado a tomadas de decisões e deliberações 

morais pode não ser utilizado no mesmo sentido que empregado nas teorias formais4, visto que 

                                                           
4 Um exemplo dessas teorias formais é a lógica matemática, mesmo a lógica deôntica, que se apresenta como a lógica 

do dever não consegue abarcar todas as nuances que perpassam as questões de dever na prática, um desses exemplos 

é sua impossibilidade de lidar com os conflitos morais. Quando se diz que elas não são descritivas é no sentido de que 

elas podem formalizar uma proposição que enuncia uma obrigação, mas não descreve como devemos fazer para 

efetivar essa obrigação. Em suma o que Harman defende é que as teorias formais estão longe de formalizarem todos 

os aspectos envolvidos nas questões deliberativas, por isso ele critica a vertente puramente racionalista logicista do 

raciocínio moral. 
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essas teorias não são nem descritivas, no sentido de descrever o que e como nós devemos fazer, 

nem, tampouco, normativas, no sentido de dizer o que nós devemos fazer (Harman, 2011). Ou seja, 

de acordo com essa visão, existe uma grande diferença entre as teorias formais e as nossas 

deliberações morais. 

De um ponto de vista bastante prático, uma pessoa reflete a partir de crenças, princípios, 

premissas, que ela considera verdadeiros, mas ela raramente se pergunta sobre o que os torna 

verdadeiros. Pelo contrário, a pessoa assume a veracidade desses componentes e delibera a partir 

deles. Então, de que forma esses componentes mentais fazem parte das nossas deliberações? 

Lembremos que, no exemplo acima, P1 e P2 partiram seus raciocínios de componentes distintos, 

isto é, de algumas crenças e princípios diferentes, bem como pudemos observar que outros 

componentes entraram em cena de forma a conduzir os raciocínios que resultaram em decisões 

distintas. Assim, existem alguns conteúdos mentais que podem figurar no processo das nossas 

deliberações morais. 

1.2.1. Os conteúdos mentais que podem participar do nosso raciocínio moral. 

 Convém novamente indagar: quais os componentes mentais que podem participar das nossas 

deliberações morais? Existem algumas teorias que tentam explicar o funcionamento do nosso 

cérebro ou ainda de que maneira ele processa certas informações e produz os nossos julgamentos 

e crenças. Com efeito, existem muitos conteúdos representacionais no nosso cérebro, por exemplo, 

quando pensamos em ‘bondade’ algumas representações se apresentam à nossa mente. Podemos, 

além disso, nos perguntar sobre o que é a bondade, no entanto, temos uma noção do que é a bondade 

e sabemos identificar essa qualidade quando ela se apresenta. De fato, sabemos identificar quando 

as pessoas agem com bondade, mesmo quando não somos capazes de dar uma definição formal 

sobre o que é a bondade. Assim, independentemente de termos um conhecimento e uma definição 

formais dos conceitos, sabemos que eles são essenciais para qualquer atividade racional, seja no 

âmbito do raciocínio teórico ou do raciocínio prático. Todavia, sabemos que não são apenas os 

conceitos os elementos que compõem a nossa atividade deliberativa.  

Além dos conceitos, os desejos, as crenças e as nossas emoções são elementos que podem 

influenciar os nossos raciocínios, sobretudo o nosso raciocínio moral. O nosso desejo de que 

alguma coisa aconteça de determinada forma, ou de que o mundo seja de determinada maneira, ou 

de que as pessoas ajam de tal modo tem influência na maneira como deliberamos. Da mesma forma 
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acontece com as nossas crenças, pois aquilo que acreditamos ser bom ou verdadeiro tem papel 

significativo nas nossas deliberações. Igualmente, as nossas emoções possuem um papel de 

destaque na maneira como raciocinamos e formamos nossos julgamentos e deliberações. A fim de 

caracterizar com mais precisão essa influência, comecemos pelos conceitos morais. 

 Os conceitos morais         

 Os conceitos são elementos constitutivos dos nossos pensamentos, de forma que eles são 

indispensáveis aos processos psicológicos, como a classificação, a inferência, o aprendizado, as 

deliberações, etc. (Margolis e Laurence, 2011). Os conceitos podem ser pensados como uma 

representação mental de algo concreto, a exemplo de uma cadeira, ou abstrato, como a ideia de 

bondade, os quais nos fazem compreender e descrever a realidade. No exemplo do conceito de 

cadeira, a compreensão que eu tenho do objeto cadeira é diferente da compreensão que eu tenho 

do objeto mesa. Cadeira é um objeto que possui um assento e normalmente é utilizado para sentar, 

enquanto que mesa é um objeto que possui uma parte plana que é utilizado para fazer as refeições. 

Uma vez apreendido determinado conceito, ele pode ser aplicado a coisas da mesma categoria, 

independentemente do fato de que cada objeto pode, dentro do mesmo conceito, apresentar outras 

peculiaridades. Os conceitos morais, por outro lado, são entidades abstratas que, diferentemente de 

uma cadeira, não podemos capturar através da percepção. Não vemos o bem ou o mal da mesma 

forma que vemos uma mesa ou uma cadeira, mas existe em cada um de nós a ideia do bem e a ideia 

do mal, e é por isso que, em geral, sabemos o que é certo e o que é errado. Todavia, a questão 

acerca de como aprendemos o que é certo e o que é errado, não obstante sua relevância, não será 

por nós investigada aqui.  

Na filosofia, o debate sobre os conceitos em geral parece interminável, revelando uma 

riqueza de perspectivas que envolvem a ontologia dos conceitos, sua natureza, as visões empiristas 

e nativistas dos conceitos, a relação entre os conceitos e a linguagem natural, entre outros aspectos 

(Margolis e Laurence, 2011). Assim, assumiremos os conceitos como elementos constitutivos dos 

nossos pensamentos e indispensáveis aos nossos processos de raciocínio moral. Desse modo, 

partimos do pressuposto de que não é possível deliberarmos sobre alguma coisa se não temos a 

noção sobre o que estamos deliberando. Não podemos escolher ou avaliar o que é certo ou errado 

se não tivermos o conhecimento, ou uma noção do que é certo e do que é errado.   
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Se levarmos em consideração a situação política brasileira e pedirmos a alguém que 

manifeste sua opinião sobre o que ela pensa dos nossos representantes políticos, é possível que essa 

pessoa afirme que “muitos dos nossos políticos são ladrões” e para que ela emita essa avaliação, a 

mesma deveria estar ciente dos acontecimentos e do que significa cada termo que ela usou na sua 

avaliação. Para essa pessoa emitir esse julgamento, ela utilizou-se de alguns conceitos que a 

permitiram elaborar sua opinião.  O processo de raciocínio poderia ter ocorrido da seguinte forma: 

Fato 1: muitos políticos foram acusados de apropriarem-se do dinheiro público. 

Fato 2: existem provas que comprovam a apropriação do dinheiro público por parte dos 

políticos. 

Crença: se alguém apropria-se de algo que não lhe pertence, então esse alguém é ladrão. 

Logo, muitos dos políticos são ladrões. 

Para fazer esse encadeamento de palavras que expressam um sentido, a pessoa utiliza-se de 

vários conceitos que supostamente ela compreende. E se, com os elementos do raciocínio acima, 

em vez dessa pessoa concluir que “muitos dos nossos políticos são ladrões” ela concluísse que “eu 

gosto de sorvete”, essa conclusão seria coerente com os elementos que faziam parte do seu 

raciocínio? É notório que a resposta é “não”. Então, a clareza, a compreensão dos conceitos e 

palavras que fazem parte do nosso raciocínio são indispensáveis para que esse ato de pensar e 

avaliar ocorra de uma forma coerente. 

Vejamos outro exemplo que ilustra bem a importância dos conceitos para nossas 

deliberações. A questão do aborto é uma discussão ética bastante complexa e envolve diversos 

elementos. Um desses elementos é o próprio conceito de vida. Quando começa a vida? A essa 

pergunta pretendem oferecer respostas pelo menos duas visões distintas que são incapazes de 

conciliarem-se ou dialogarem, visto que existe uma divergência fundamental sobre o conceito de 

vida ou quando esta, de fato, começa. De um lado, existem os que são terminantemente contra o 

aborto em qualquer momento da gestação, pois adotam uma concepção de vida que a define a partir 

da fecundação. Para tais defensores, a partir do momento em que há a concepção, potencialmente 

já existe um ser vivo, um embrião ou feto inocente e incapaz de defender-se. Por outro lado, uma 

visão neurológica da vida afirma que ela começa quando o feto apresenta atividade cerebral, mas 

há uma controvérsia sobre quando essa atividade começa, já que, para alguns cientistas, ela começa 

na oitava semana, enquanto que, para outros, na vigésima semana (Barchifontaine, 2010). 
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Como podemos perceber, um conceito aparentemente simples como vida, pode interferir 

diretamente nas deliberações de uma pessoa. Alguém que aceita que a vida começa com a 

concepção teria mais dificuldade ou talvez fosse incapaz de cometer um aborto por qualquer razão. 

Mas, uma outra que concebe a vida começando após algumas semanas depois da concepção teria 

justificativas se quisesse interromper a gravidez nas primeiras semanas e acharia certo fazer isso. 

Para julgar ambas as situações, poderiam ser utilizados outros conceitos pelas pessoas que avaliam 

o problema. Assim, uma das pessoas envolvidas na decisão poderia ser qualificada como corajosa, 

responsável, irresponsável, ruim, etc., dependendo dos valores e conceitos em que cada um 

embasaria seus julgamentos.   

Os conceitos morais são, pois, indispensáveis para nossa atividade de raciocinar 

moralmente, no entanto eles não são os únicos elementos que fazem parte das nossas deliberações. 

Como vimos, muitas vezes o nosso raciocínio começa a partir de um desejo.  

 Os desejos 

Rabindranath Tagore, no seu poema Desejo indomável5 fala-nos sobre o desejo como algo 

interno, que se manifesta subitamente, mas que não pode ser capturado. E, no entanto, enquanto 

não é satisfeito, permanece como desejo, como uma falta do que não se tem, de forma que, uma 

vez possuído, deixa de ser desejado. Ei-lo: 

“(...)A imagem do meu próprio desejo  

sai do meu coração  

e, dançando diante de mim,  

cintila uma e outra vez,  

subitamente. 

Quero agarrá-la, mas escapa-se.  

E, já longe, chama-me outra vez  

do atalho ...  

Quero o que não tenho  

e tenho o que não quero.”  

 

                                                           
5 RABINDRANATH, Tagore, "O Coração da Primavera". Tradução de Manuel Simões. Disponível em: 

http://www.citador.pt/poemas/desejo-indomavel-rabindranath-tagore. Acesso em: 08 mai. 2017. 

 

 

 

http://www.citador.pt/poemas/desejo-indomavel-rabindranath-tagore
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Desejar é um estado mental particular e familiar a qualquer pessoa que já sentiu o desejo 

de, por exemplo, comer alguma coisa específica, possuir algo ou obter conhecimento. Assim, 

usamos a palavra desejo relacionada a diferentes situações. Mas, será que o desejo de comer alguma 

coisa equivale ao mesmo estado mental de alguém que deseja obter conhecimento? O que coloca 

todas essas necessidades dentro da categoria desejo? Ou seja, o que caracteriza esse estado mental 

que chamamos de desejo? Todos esses estados mentais denominados desejos são idênticos no que 

concerne a serem estados mentais de ‘pró-atitude’ (Schroeder, 2015), isto é, uma atitude mental 

favorável direcionada a ação para se obter o que é desejado. Assim, “Desejar é um estado mental 

que é comumente associado com diferentes efeitos: uma pessoa com um desejo tem uma tendência 

a agir de uma certa maneira, a sentir de uma certa maneira e a pensar de certa maneira” 

(SCHROEDER, 2015, p. 01). A pessoa que deseja tem a tendência a agir de forma a realizar esse 

desejo. Dessa forma, ela pode experimentar diferentes sentimentos em relação a seu desejo, sentir 

a ansiedade de que seu desejo seja realizado e, se não for possível realizá-lo de imediato, o desejo 

ocupa os pensamentos da pessoa atraindo o foco para o que ainda não foi realizado. 

Atualmente, ainda existem muitas controvérsias quanto à origem dos desejos. Para alguns 

autores, como é o caso de Pollock (2006), existe apenas um desejo intrínseco e inato que é o desejo 

do prazer. Outros defendem que nós temos muitos desejos intrínsecos de diferentes tipos, como o 

desejo do bem dos que amamos, o desejo de felicidade direcionado a outras pessoas, o desejo que 

nosso time seja campeão, etc.. No entanto, nessa variedade de desejos existem alguns que são inatos 

como o desejo por prazer, o de comer e beber, o de carinho, entre outros. Porém, muitos dos nossos 

desejos intrínsecos não são inatos, como, por exemplo, o desejo de que o nosso candidato a prefeito 

seja eleito. Certamente esse tipo de desejo não faz parte da estrutura inata da nossa mente 

(Schroeder, 2015). 

Sabemos que as discussões sobre os desejos não são algo recente. Haja vista que, se 

voltarmos à Antiguidade veremos que os desejos já eram algo que, no mínimo, mereciam a atenção 

dos filósofos. Para Epicuro, por exemplo, os desejos são classificados de três tipos: 1- naturais e 

necessários, que são aqueles mais básicos, como comer, dormir, livrar o corpo da dor, etc. A 

satisfação desses desejos está diretamente associada a uma vida feliz. 2- naturais e desnecessários, 

os quais são baseados no desejo de variar (ex: comidas de diferentes sabores). 3- os desejos inúteis 

ou vazios baseados em percepções ou crenças errôneas. Trazendo essa definição para nosso 

contexto atual, poderíamos dizer que um desejo inútil seria aquele que nos traz uma falsa sensação 



38 
 

de felicidade, como, por exemplo, o desejo de possuir o modelo de carro mais sofisticado e 

completo que existe no mercado. Isso seria uma ilusão, visto que a felicidade não depende 

realmente de posses, mas é um estado interior. Existem várias evidências que corroboram com essa 

perspectiva, se as aquisições materiais fossem a causa da felicidade não existiriam pessoas 

abastadas infelizes e não existiriam pessoas sem posses felizes, no entanto, no mundo encontramos 

pessoas ricas felizes e outras infelizes e o mesmo em relação a pessoas pobres, portanto, achar que 

a felicidade estaria vinculada à aquisição de um bem material seria uma ilusão. Sem falar que seria 

uma felicidade bastante efêmera, uma vez que, quando o objeto da felicidade deixasse de existir a 

felicidade também cessaria. Uma pergunta que podemos cogitar é se a felicidade existe no desejo 

ou na realização do desejo, uma vez que, como o poema anterior bem indicava, o desejo parece 

sustentar-se na falta e, quando se tem o que deseja-se, não se deseja mais. Esses desejos vazios ou 

inúteis são baseados no que Epicuro chama de kenodoxia ou numa crença vazia e se constituem 

como a maior causa de sofrimentos e de perturbações na vida civilizada, pois eles constituem a 

razão pela qual as pessoas buscam o poder e a riqueza sem limites, sujeitando-os aos grandes 

perigos que eles imaginam estarem evitando (Konstan, 2016). 

Os nossos desejos são estados mentais facilmente identificáveis, porém o mais difícil é 

compreendê-los. Ora, sabemos que sentimos nossos desejos e que, na maioria das vezes, queremos 

realizá-los e, para tanto, agimos. Assim, como já mencionamos, uma pessoa em um estado mental 

de desejo apresenta diferentes aspectos. Por exemplo, uma pessoa que tenha o desejo de passar em 

um concurso agirá de forma a realizar esse desejo por meio do esforço de ler, estudar. Ela pensará 

acerca de quanto tempo por dia deverá dedicar-se a seus estudos para realizar esse desejo, deixará 

de fazer algumas coisas para ocupar-se dessa tarefa, etc. O desejo de passar no concurso pode estar 

associado ao julgamento de que terá um emprego melhor, ou que é realmente o tipo de emprego 

que lhe deixaria mais estável economicamente e, com isso, mais feliz, entre vários outros motivos 

que podem lhe estar associados. Esse desejo lhe ocupará os pensamentos por muito tempo até que 

seja realizado, tornando-se, assim, seu foco de atenção.  

Esses vários efeitos relacionados aos desejos têm sido a base de várias teorias do desejo. 

Existem teorias que tratam apenas de um aspecto relacionado ao desejo, como, por exemplo, a 

teoria do desejo baseada na ação. De uma maneira bem resumida, podemos dizer que essa teoria 

se assenta sobre o pressuposto de que a disposição para agir é a característica mais essencial dos 
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nossos desejos. Ou seja, para uma pessoa desejar p significa que essa pessoa está disposta a praticar 

qualquer ação que seja necessária para se alcançar p (Schroeder, 2015). Com efeito, concordamos 

que uma das nuances que compõem os nossos desejos seja a nossa disposição para realizá-los, 

todavia nem sempre possuímos a disposição para realizar os nossos desejos, uma vez que é possível 

que desejemos coisas impossíveis. Nada me impede de desejar ser imortal, ou desejar ser a 

presidenta da república, ou quem sabe, possuir um avião. Todos esses desejos são plausíveis de 

fazerem parte do conjunto de desejos de qualquer pessoa, mas não significa que eles são realizáveis. 

Por mais que eu me empenhe em fazer qualquer coisa para ser imortal esse desejo jamais será 

realizado na perspectiva corpórea. Desta feita, desejar p, contrariamente à teoria supra mencionada, 

não significa necessariamente que a pessoa esteja disposta a fazer qualquer coisa que seja 

necessária para alcançar p. Além dessa teoria embasada na ação, sabemos que existem outros 

aspectos que estão relacionados aos desejos. 

 Um desses aspectos é o prazer, este é o princípio que norteia uma outra teoria segundo a 

qual, para uma pessoa desejar p significa que a pessoa tem a disposição de sentir prazer com p e 

desprazer se p. O prazer ou desprazer sentido com a realização dos desejos está intimamente 

relacionada a ideia de frustração. Ter a disposição de sentir prazer com p significa dizer que se p é 

realizado isso implica em prazer e, desprazer, se p não é realizado. Porque temos uma tendência a 

nos frustrar quando as coisas não são realizadas como desejamos, então o desprazer surge dessa 

frustração. Por isso, não concordamos com essa teoria porque a frustração ou o prazer é apenas 

uma consequência possível relacionada a efetivação ou não do desejo. 

Ainda em Schroeder (2015), encontramos um outro conjunto de teorias chamadas “teorias 

holísticas do desejo” que não tratam apenas de uma característica dos desejos, como ocorre nas 

teorias que citamos acima, mas de seus inúmeros aspectos e condições de possibilidade. De fato, 

as teorias holísticas do desejo consideram vários aspectos relacionados aos desejos e, de certa 

forma, parecem reunir aspectos das teorias unitárias (que tratam de um único aspecto) do desejo. 

Assim, segundo Schroeder (2015), elaborar uma lista das características dos desejos propostas 

pelas teorias holísticas se afigura uma tarefa impossível, mas há alguns elementos que podem ser 

considerados comuns, como, por exemplo: 
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1- Uma pessoa tipicamente deseja p se, e somente se, essa pessoa está disposta a 

fazer as ações que ela acredita que realizará p. Desejar alguma coisa significa 

fazer o que é preciso para realizar essa coisa. 

2- Uma pessoa tipicamente deseja p se, e somente se, tem disposição em sentir 

prazer supondo p e sentir desprazer supondo p. Em geral, a busca pelo prazer 

e a fuga da dor é uma característica que concerne aos seres vivos. 

3- Uma pessoa tipicamente deseja p se, e somente se, ela tem a disposição de 

acreditar que p é bom. Geralmente as pessoas desejam o que é bom ou que elas 

acreditam que seja bom para elas. 

4- Uma pessoa tipicamente deseja p se, e somente se, ela possui a disposição de 

acolher as razões para realizar p, ou seja, a atenção da pessoa é voltada para 

razões que suportam esse desejo. De acordo com Scanlon(1998), um desejo de 

p existe se, a atenção de uma pessoa é direcionada insistentemente para as razões 

aparentes para que seja o caso que p. Em outras palavras, podemos dizer que 

para uma pessoa desejar p ela está disposta a focar sua atenção em razões para 

obter p.  

Como podemos perceber todas essas teorias não são isentas de fragilidades. Por isso, 

poderíamos apresentar-lhes contraexemplos, entretanto, o mais relevante para além de que teoria 

retrata melhor o que vem a ser nossos desejos, é a questão que deve ser investigada, 

independentemente da avaliação da plausibilidade de tais teorias, é de que maneira os desejos 

atuam na constituição das nossas deliberações. A despeito das classificações de desejos 

encontrados na literatura6, Arpaly e Schroeder (2014) tratam dos desejos intrínsecos, pois estes são 

considerados os desejos relacionados à moralidade.  Ter os desejos certos, ou seja, ter desejos 

intrínsecos pelo que é certo ou pelo que é bom é o que nos possibilita agir por razões morais, agir 

de maneira louvável e ser virtuoso. Para eles, ter esses desejos é o que caracteriza a boa vontade7. 

                                                           
6 De uma forma bastante simplificada, os desejos são divididos em intrínsecos, instrumentais e realizadores. O que é 

intrinsecamente desejado, o que é desejado pelo seu próprio bem, o que é desejado como um meio para a realização 

do que é intrinsecamente desejado, ou seja, como um instrumento para o fim do desejo intrínseco. E, por último, os 

desejos realizadores que são os desejos relacionados a realizações dos fins que são intrinsecamente desejados. 
7 O conceito de boa vontade utilizado por Arpaly e Schroeder (2014) está intimamente relacionado ao desejo intrínseco 

de se fazer a coisa certa, ou fazer o que é bom de acordo com as razões certas. Percebemos que esse conceito se 

diferencia do conceito Kantiano de boa vontade, que muito simplificadamente podemos dizer que se trata daquela 

vontade que leva o agente a agir por dever.   
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Assim, ter a boa vontade (o desejo de fazer o bem e fazer o certo), ou seja, ter a capacidade de agir 

pelas boas razões, de uma maneira laudável e virtuosa, é simplesmente uma questão de desejar as 

coisas certas. Uma vez que tratamos dos desejos, precisamos também investigar as crenças que lhe 

são associadas. 

 As crenças  

Outro componente que consideramos fundamental nas nossas deliberações morais é aquele 

que designamos de crenças. De uma maneira bem simplificada e de acordo com uma definição 

bastante utilizada entre os filósofos analíticos sobre o que é uma crença, assumiremos a definição 

de que uma crença é uma atitude positiva em relação a uma proposição ou estado de coisas. Crer 

em P é admitir P como verdadeiro (Chignell, 2016). Assim, inspirados no problema da indução 

reapresentado por Hume, podemos dizer que crer que o sol nascerá amanhã é ter como verdadeiro 

que o sol nascerá amanhã. Temos evidências, por meio da observação ou experiência, de que o sol 

tem nascido todos os dias até hoje, então acreditamos que o sol também nascerá amanhã. Realmente 

não parece fazer nenhum sentido acreditarmos em algo que admitimos ser falso. Com efeito, há 

um aspecto relacionado às nossas crenças que é digno de nota, qual seja: cada crença que nós temos, 

da mais simples a mais complexa, vai além das nossas experiências quando vistas como um guia 

para nossas ações (Clifford (1876) apud Chignell, 2016). Por exemplo, pensemos acerca de como 

decidimos ou não de fazer um seguro para nosso carro. Pode ser o caso de que, até hoje, não 

houve nenhuma situação em que se precisou usar um seguro desse tipo, mas dada as evidências 

do que acontece com outras pessoas, acreditamos que existe a possibilidade de que alguma 

coisa aconteça com nosso carro e, por isso, mesmo sem ter a experiência de algo que aconteceu, 

somos levados a crer que pode acontecer algo e que, por isso, precisamos do referido seguro. 

A decisão de contratar um seguro, nesse caso, não é baseada em alguma experiência pessoal 

vivida, mas na crença de que existe a possibilidade de algum acidente ou dano vir a acontecer.   

Muitas vezes nossas crenças são guias para nossas ações. Comumente, um agente moral 

possui um conjunto de crenças que faz parte de suas deliberações. Tomemos como exemplo uma 

pessoa que é testemunha de Jeová, uma das crenças que essa pessoa possui, baseada na Bíblia, é 

que é errado fazer transfusão de sangue e essa crença é justificada pela seguinte 

passagem: “Abstenham-se do sangue.” (Atos, 15:20). Ademais, no site das Testemunhas de Jeová8 

                                                           
8 https://www.jw.org/pt/ensinos-biblicos/perguntas/biblia-transfusoes-de-sangue/ 
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encontramos a seguinte explicação sobre esse versículo: “Deus deu aos cristãos a mesma proibição 

que deu a Noé. A História mostra que os primeiros cristãos não consumiam sangue, nem mesmo 

para fins medicinais.” De acordo com essa crença, se realmente a pessoa acredita nessa passagem, 

dificilmente ela decidiria por fazer uma transfusão de sangue. Por isso, temos indícios muito fortes 

de que as nossas crenças exercem uma influência muito forte nas nossas deliberações morais. Mas, 

será que são realmente as crenças que determinam tal deliberação? Os seguidores de tal religião 

deixam de receber transfusão pela convicção ou fé religiosa ou por ter medo de transgredir uma lei 

divina, de pecar, de sofrer alguma censura ou punição? Enfim, precisamos também avaliar o peso 

das emoções na constituição das nossas decisões e ações. 

 As emoções  

As emoções ou, de uma maneira mais geral, as paixões sempre assumiram um status 

antagônico e menos privilegiado em relação à razão. Não sabemos se isso se deveu à dificuldade 

em se estudar e compreender as emoções, mas o fato é que, por séculos, elas foram negligenciadas 

pela maior parte dos filósofos. O culto à razão reduziu às emoções a um papel secundário e sua 

função sempre foi vista como algo nefasto, pernicioso. Elas revelavam o aspecto mais bestial do 

ser humano, por isso não eram dignas de estudo, compreensão e admiração, mas de negação e 

marginalização. Depois de séculos do desenvolvimento do pensamento ocidental, ainda ouvimos 

frases do tipo “fulana é tão emocional”, como se isso fosse a evidência de algum defeito ou 

deficiência de caráter. Será realmente que ser emocional ou sentir emoções e paixões são aspectos 

negativos da nossa condição humana? Porém, alguns filósofos “nadaram contra a correnteza” 

tradicional e ousaram se debruçar sobre esse aspecto primordial da natureza humana. 

    Um desses filósofos foi David Hume que é considerado o “filósofo das paixões”. Ele se deteve 

com muito afinco no estudo da natureza humana e causou uma reviravolta no pensamento 

ocidental. Em um meio em que a razão possuía a supremacia, um status irrevogável que atribuía 

ao homem uma superioridade, Hume mudou essa tendência ao defender que a razão não participa 

diretamente das ações humanas, 

Uma vez que a moral influencia as ações e emoções, segue-se que esta não pode derivar da 

razão, pois a razão por si, como já provamos, nunca pode exercer tal influência. A moral 

excita paixões e produz ou impede ações. A razão por si é totalmente impotente neste 

aspecto. Logo, as regras da moral não são conclusões da nossa razão (HUME, 2001, p. 572). 
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Como já indicamos, o raciocínio correto era tido como o raciocínio lógico, no entanto, para 

Hume, as paixões, e não a razão, são a causa da moralidade. “A moral não pode resultar de 

inferências e conclusões do entendimento, pois este não possui qualquer influência sobre os afetos 

nem, tampouco, se mostra capaz de motivar as ações dos indivíduos” (PEQUENO, 2012, p.90). O 

entendimento seria responsável pelos juízos de verdade e falsidade, porém incapaz de suscitar 

desejo ou aversão. Por outro lado, a abordagem racionalista expressa que: 

o conhecimento moral e os julgamentos morais são atingidos através do processo de 

raciocínio e reflexão (Kohlberg, 1969; Piaget, 1932/1965; Turiel, 1983). As emoções 

morais como simpatia podem às vezes ser insumos para o processo de raciocínio, mas as 

emoções morais não são as causas diretas dos julgamentos morais. (HAIDT 2000, p.02) 

 

Contra essa abordagem, Haidt (2000) apresenta o seguinte exemplo: Julie e Mark são 

irmãos que estão viajando juntos de férias na França. Eles decidem que pode ser divertido fazerem 

amor. No mínimo isso pode ser uma experiência nova para os dois. Julie já estava tomando 

anticoncepcional e Mark usaria um preservativo para que não houvesse nenhum risco de gravidez. 

Os dois gostaram de fazer amor e resolveram fazer novamente e decidiram que manteriam isso em 

segredo. Perguntando sobre o que as pessoas achavam dessa situação, isto é, se elas achavam que 

estaria tudo bem para os irmãos fazerem amor, as pessoas disseram que era errado e começaram a 

apresentar razões que demonstravam o erro. 

 Elas falaram sobre a possibilidade de Julie engravidar, mesmo sabendo que os dois estavam 

usando contraceptivos; elas argumentaram que os dois poderiam se ferir emocionalmente (mesmo 

estando claro que foi consensual e que ambos estavam preparados para isso); alguns disseram que 

“eu não sei, eu não consigo explicar, mas eu sei que é errado” talvez esse “saber” que é errado 

esteja embasado em uma aversão à ideia de dois irmãos fazerem amor. Como podemos saber que 

algo é errado sem sabermos realmente por que é errado? Então, podemos pensar na possibilidade 

de que muitas vezes não se trata realmente de saber que algo é certo ou errado, mas de sentir que 

algo é certo ou errado. Nesse sentido,  

a percepção que temos das ações morais, sejam as nossas ou de outrem, decorre do nosso 

sentimento de aprovação ou reprovação. E, como a razão não participa da apreciação 

propriamente dita do bem e do mal, segue-se que nós os aprovamos imediatamente (ou seja, 

sem mediação racional). Este sentimento moral que nasce em nós decorre de uma impressão 

original própria à natureza humana: a possibilidade de sentir prazer ou dor. São tais 

sensações que nos permitem diferenciar o bem do mal guiando-nos para aquilo que suscita 

o prazer e desviando-nos daquilo que gera a dor. (PEQUENO, 2012, p. 99) 
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Acreditamos na hipótese de que as emoções têm um papel fundamental nas nossas 

deliberações morais, que existe uma ligação entre as nossas emoções e nossos julgamentos morais 

e que são elas que nos guiam a fazer o bem, a escolher o que é certo. Existem evidências muito 

fortes que embasam a teoria de que as emoções são necessárias para o desenvolvimento moral dos 

indivíduos. Ademais, se as nossas escolhas morais fossem feitas apenas embasadas em processos 

envolvendo a capacidade racional, pessoas com deficiências emocionais, como os psicopatas, por 

exemplo, não seriam criminosos. De acordo com Prinz (2006), os psicopatas apresentam 

deficiência de emoções negativas, como medo e tristeza, e raramente experimentam essas emoções, 

e quando isso acontece é de forma menos intensa do que as pessoas em condições emocionais 

normais. Diferentemente das outras pessoas, os psicopatas não mostram qualquer perturbação com 

fotografias ou casos que nos causam aflição. São incapazes de sentir qualquer emoção negativa 

básica,  

sem as emoções negativas básicas, eles não podem sentir empaticamente aflição, remorso 

ou culpa. Esses déficits emocionais parecem ser a causa dos seus padrões de 

comportamento antissocial. Eu acho que os psicopatas se comportam mal porque não 

podem fazer julgamentos morais genuínos. (PRINZ, 2006, p.32) 

 

Essa é apenas uma das evidências que nós temos para defender que as emoções são 

indispensáveis para os nossos julgamentos morais. No capítulo 4 nos dedicaremos mais 

detalhadamente ao estudo das emoções, porquanto nosso intento, nessa seção, era de aventar a 

possibilidade de as emoções participarem do raciocínio moral.    

 Os princípios morais 

      “Faça aos outros o que você gostaria que eles fizessem a você”.  Essa famosa regra de ouro é 

muitas vezes evocada quando pensamos como devemos agir em relação aos outros. Assim, por 

exemplo, quando pensamos em mentir para alguém, somos capazes de pensar em como nos 

sentimos nas situações em que alguém mentiu para nós.  Nela parecem estar contidos todos os 

princípios que podem reger as nossas ações morais. Trata-se também de um princípio básico para 

uma boa conduta moral que recorre a nossas emoções, nossa sensibilidade e nossa capacidade de 

nos colocarmos no lugar dos outros. Existe, com efeito, uma gama imensa de enunciados que são 

tomados como princípios morais do tipo: “não matarás”, “não roubarás”, “cumpra suas promessas”, 

“aja de forma a sempre promover o bem”, só para citar alguns. Aparentemente não poderíamos 
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pensar em questões morais sem recorrermos aos princípios morais como guias que nos ajudam a 

fazer as nossas escolhas normativas. Todavia, apesar de parecer algo inconcebível pensar em uma 

moralidade em que os princípios morais não sejam fundamentais, existem questões que suscitam a 

discussão sobre a real necessidade dos princípios para as nossas deliberações.  

Para entendermos o papel que os princípios morais podem ter em nossas deliberações, 

precisamos antes compreender o que são os referidos princípios. Existem duas maneiras de se 

compreender o que são os princípios morais: há uma concepção absolutista ou generalista e uma 

outra designada de contributiva. A concepção absolutista, “leva um princípio moral a ser uma 

reivindicação universal de forma que todas as ações de um certo tipo são universalmente certas ou 

erradas” (VÄYRYNEN, 2016, p. 04)9. Um princípio absoluto é aquele que é o caso em qualquer 

circunstância.  Por exemplo, mentir é all things considered10 errado. Deste modo, não importa a 

situação: mentir será sempre errado! 

 Por outro lado, existe outra concepção de princípio moral dito contributivo (Väyrynen, 

2016). Um princípio contributivo é aquele que contribui ou favorece que o sujeito faça ou não algo. 

Por exemplo, mentir é pro tanto11 errado. Normalmente, mentir é errado, mas podem existir 

circunstâncias em que mentir não é errado, ou seja, circunstâncias em que o princípio de não mentir 

pode ser derrogado por outro princípio de maior relevância. Por exemplo, mentir não seria errado 

em uma situação em que alguém precisa mentir para não morrer, em circunstâncias normais o ato 

de mentir seria julgado como algo errado. Percebemos que essa perspectiva contributiva permite 

que mais de um princípio entre em jogo nas nossas decisões, uma vez que eles são parciais, pois 

cada um concerne a um determinado aspecto da situação. E a questão se a ação é certa ou errada 

vai depender do equilíbrio entre o certo e o errado presentes em tal ação.  

Qual seria então o papel dos princípios nas nossas decisões morais? Uma possibilidade 

muito forte é a de que os princípios podem funcionar como guias para as nossas ações quando nos 

                                                           
9 Versão online preprint de um artigo cuja versão final será publicado em The Oxford Handbook of Reasons and 

Normativity, ed. Daniel Star. Disponível em: http://www.personal.leeds.ac.uk/~phlpv/papers/RMP.pdf. Acesso em: 08 

mai. 2017. 
10 Essa expressão pode ser traduzida como “considerando-se todas as coisas”. Assim, dizer que algo é errado all things 

considered significa dizer que em qualquer situação em que esse algo se apresente sempre será o caso dele ser errado. 
11 A expressão pro tanto é utilizada para designar um caráter parcial ou que pode favorecer algo sem, no entanto, ser 

determinante. Por exemplo, eu adoro bolo de chocolate, mas eu preciso cuidar da minha saúde por causa de uma 

labirintite, então eu evito comer bolo de chocolate. Assim, podemos dizer que o fato de eu adorar bolo de chocolate é 

uma razão pro tanto (que favorece) que eu coma bolo de chocolate, mas o fato de que eu preciso cuidar da minha saúde 

é uma razão determinante (all things considered) para não comer bolo de chocolate. 

http://www.personal.leeds.ac.uk/~phlpv/papers/RMP.pdf
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encontramos em face da necessidade de julgar o que é certo ou errado, ou ainda o que devemos ou 

não fazer. Naturalmente, temos uma inclinação a pensar que, ao agirmos guiados pelos princípios, 

temos a garantia de estarmos agindo corretamente, mas nem todos compartilham dessa visão.  

O particularismo moral apresentado em sua forma mais forte consiste na defesa de que não 

existem princípios morais defensáveis e que o raciocínio moral não consiste em aplicar os 

princípios morais em casos particulares, bem como a pessoa moralmente perfeita não é aquela 

concebida como uma pessoa de princípios. Mesmo que existam princípios morais, a racionalidade 

do pensamento moral e os julgamentos morais não dependem de uma disposição adequada desses 

princípios, de forma que um agente moral precisa mais do que a compreensão da gama de princípios 

e da habilidade em aplicá-los. Os princípios morais são, na melhor das hipóteses, o suporte ao qual 

uma pessoa moralmente sensível não recorreria, pois é possível que o uso de tal recurso induzisse 

tal pessoa ao erro moral (Dancy, 2013). Essa é uma perspectiva bastante interessante, visto que, na 

prática e dependendo da situação, alguns princípios entram em conflito, e quando isso ocorre o que 

resolve a situação são outros componentes, como os sentimentos das pessoas e não necessariamente 

a aplicação de um princípio.  

Por outro lado, o generalismo moral defende que existem princípios morais gerais (pode 

parecer redundante falar em “princípios gerais”, uma vez que o conceito de princípio engloba a 

noção de universalidade ou generalidade). Esses princípios podem ser absolutos, como já vimos, 

ou contributivos, porém, segundo essa perspectiva generalista, os princípios contributivos devem 

ser refinados de forma a não permitir exceções. Contrariamente ao particularismo, para os 

generalistas os princípios morais podem e devem ser usados como guias do raciocínio moral e uma 

pessoa de princípios é uma pessoa virtuosa. 

Se assumirmos uma posição generalista, diremos que os princípios morais são 

indispensáveis para as nossas deliberações. Nessa perspectiva, qual conceito de moral poderia ser 

instituído? Se os princípios são vistos em uma perspectiva absolutista, então teríamos que o nosso 

raciocínio moral seria guiado por princípios morais absolutos. O que isso implicaria em termos 

práticos? Por exemplo, supondo que uma pessoa precise com urgência de um medicamento para 

salvar a vida de seu filho, essa pessoa pede ajuda ao dono da farmácia, pede ajuda às pessoas na 

rua, mas não consegue nada. Então, por alguns instantes, o dono da farmácia ocupa-se de outras 

coisas e sai do lugar onde estão os remédios. Nesse momento, a pessoa tem acesso ao remédio, de 
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forma que pode roubá-lo sem que o dono perceba. Ele é uma pessoa honesta, nunca roubou nada 

antes, entretanto naquela circunstância conseguir esse remédio seria uma questão de vida ou morte. 

Rapidamente, ele pensa e decide roubar o remédio para salvar a vida do seu filho. A questão é: essa 

pessoa agiu errado? 

Segundo a visão absolutista de princípio, qualquer que fosse a situação, o princípio de “não 

roubar” deveria ser sempre o guia da ação correta, como diz Kant. Por isso, o fato de salvar a vida 

do filho não justificaria o roubo do remédio, pois a ação de roubar é all things considered errada, 

ou seja, roubar é errado independentemente das circunstâncias, mesmo que fosse para salvar uma 

vida. Nessa concepção, seria impossível haver conflito entre princípios. No entanto, em termos 

práticos, é comum encontrarmos conflitos entre alguns princípios, de modo que há a necessidade 

de o agente moral apelar a outros meios para solucionar seus conflitos. No caso citado acima, o 

conflito consistia entre o princípio de “não roubar” e o princípio de “salvar uma vida”. Obviamente, 

nesse caso, o agente atribuiu maior relevância ao princípio de salvar a vida de seu filho. 

Diante dos casos práticos ocorridos em nossas vidas, temos inclinação a assumir os 

princípios contributivos, pois nem sempre é o caso de guiar nossas ações por um princípio sem 

levar em conta as circunstâncias do momento. Os princípios morais podem ajudar a guiar nossas 

deliberações até certo ponto, mas outros elementos também colaboram nesse processo de raciocínio 

para decidir o que devemos fazer quando as nossas ações morais são requeridas.  

Na visão particularista mais radical, encontramos a afirmação de que os princípios morais 

não são necessários para deliberarmos. Nesse sentido, podemos considerar que uma pessoa evita 

ser guiada por princípios e ainda assim é capaz de agir racionalmente e por razões consistentes 

(Ridge e McKeever, 2016). Nesse sentido, o poder de discernir do agente consciente é fundamental 

para sua deliberação. Convém refletir sobre o que se deve ou não fazer, não mais baseado em um 

guia ou numa lista do que é certo ou errado, mas fazermos nossas considerações com base em 

outros elementos. Assim, por um lado, o pai que decidiu roubar um remédio para salvar a vida de 

seu filho poderia saber que era errado roubar e que seu gesto poderia implicar em prisão. Mas, por 

outro, ele possuía uma razão muito mais forte, segundo a qual valia a pena correr o risco de ser 

preso por fazer algo que é considerado errado. Nesse sentido, ele possuía razões suficientes - a vida 

do seu filho, o amor que sentia por ele -  para roubar o medicamento. Sobre os contornos e alcance 

do raciocínio moral e suas conclusões, temos outros exemplos a destacar. 
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1.3. O raciocínio moral e suas conclusões 

             Analisemos a seguinte situação. Joana deseja faltar ao trabalho na sexta e no sábado porque 

quer viajar com o namorado no final de semana, mas, apesar de querer se ausentar, ela não deseja 

que essas faltas sejam descontadas de seu salário. Então, ela decide falar com sua amiga Luiza, que 

é médica, e pedi-lhe um atestado que possa justificar tal ausência. Joana explica a situação a Luiza 

e lhe garante que ninguém saberá que ela faltou ao trabalho porque foi viajar, que ninguém nunca 

saberá que ela não estava realmente doente. Luiza ouve a explicação de Joana e pensa no que fazer, 

uma vez que gostaria muito de ajudar sua amiga. Com base nisso, ela reflete utilizando as seguintes 

proposições: 

(P1) Joana é uma amiga muito querida e eu desejo ajudá-la. (Desejo de ajudar a amiga) 

(P2) Eu acredito na verdade e não desejo mentir sem que seja em uma necessidade extrema. (Desejo 

de agir corretamente) 

(P3) Dar um atestado assegurando que ela está doente consiste em mentir (conceituação da ação)  

(P4) Mentir é errado a menos que seja em situações extremas. (Crença)  

(P5) Viajar com o namorado não é uma situação de extrema necessidade. (Julgamento sobre a ação) 

(P6) Eu me sinto mal por não poder ajudar a minha amiga, mas também me sinto mal com a ideia 

de dar um atestado falso. (Conflito entre o desejo de ajudar a amiga e o desejo de agir corretamente 

na profissão). 

(P7) dizer um “não” a Joana seria menos danoso, uma vez que são amigas e Joana a entenderia, do 

que emitir um atestado falso. Ademais, se, de repente, acontecesse alguma coisa (se alguém do 

trabalho encontrasse a Joana na viagem, por exemplo), as pessoas saberiam que Joana não estaria 

doente e que o atestado era falso. (Ponderação das possíveis consequências) 

(P7) Eu não devo fornecer o atestado a Joana. (Conclusão) 

Como podemos perceber, vários elementos passam pela cabeça de Luiza e ela está enredada 

em dois desejos conflitantes. Ademais, por causa da relação de amizade, ela sente o desejo de poder 

ajudar Joana, mas existe em sua conduta moral o desejo de ser sempre veraz. Aqui entram em cena 

outros elementos, como a crença de que a mentira só é aceitável em situações de extrema 
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necessidade. Portanto, ela julga que a situação de Joana viajar com o namorado não é uma situação 

de extrema necessidade para justificar uma mentira. Como conclusão desse raciocínio, Luiza chega 

à decisão de que não deve fornecer o falso atestado a Joana. Nosso interesse aqui consiste em 

analisar o processo que conduz à conclusão do raciocínio moral. Nesse caso particular, Joana 

chegou à conclusão do que deveria fazer (negar o atestado a Joana). Com efeito, a conclusão de 

um raciocínio moral é geralmente relacionada ao que devemos ou não moralmente fazer. 

Na seção sobre o raciocínio prático, vimos que existem no mínimo três possibilidades em 

relação à conclusão do raciocínio prático. Ora, assumimos o raciocínio moral como um tipo de 

raciocínio prático. Nessa perspectiva, como poderíamos entender as proposições que denotam a 

conclusão do processo deliberativo? A frase “Eu não devo dar o atestado a Joana” significa a 

intenção ou a ação de não dar o atestado a Joana? Significa uma crença normativa de que não ela 

deve dar o atestado ou significa o julgamento moral de que é errado dar o atestado a Joana? 

Concordamos que a deliberação moral está diretamente relacionada à ação, haja vista que 

deliberamos sobre o que devemos fazer. Porém, existe uma diferença crucial entre deliberar o que 

fazer e a ação concretizada. O fato de concluirmos sobre o que devemos fazer não garante que o 

faremos, mesmo que exista um caráter obrigatório determinado pelo nosso senso do dever. 

Ademais, o que leva um agente moral a agir de acordo com sua deliberação? Seria o senso de 

obrigação? Uma questão metaética importante sobre o raciocínio prático diz respeito ao que 

chamamos de operadores deônticos (obrigação, permissão, proibição) e de que maneira esses 

conceitos são determinantes em nossas ações. O fato de o indivíduo estar diante de um dever ou 

obrigação significa necessariamente que ele pode efetivar a ação prescrita?  

Existe um princípio deôntico, largamente aceito, também conhecido como o princípio 

kantiano12, que diz que “dever implica poder”. Assim, teoricamente, podemos até cogitar essa 

                                                           
12 O princípio deôntico “dever implica poder” (ought implies can) estabelece o link entre obrigação e possibilidades, 

apesar de ser associado com Kant, essa associação é questionada (Feis, 2012). Existem diversas interpretações que lhe 

concernem, mas a principal tem como base a expressão latina ad impossibilia nemo tenetur que significa que ninguém 

é obrigado a fazer o impossível, ou seja, podemos descartar uma obrigação quando não temos a possibilidade de 

efetivá-la. Entretanto, outros interpretam dizendo que o fato de se ter o relevante “pode” (can), não existe a 

possibilidade de não se fazer o que se tem obrigação de fazer. Apesar de ser um princípio largamente aceito, é também 

fonte de muitas discussões, a título de esclarecimento, como essa terminologia “princípio kantiano” é utilizada na 

literatura de dilemas morais, a utilizaremos aqui nesse trabalho para designarmos o princípio deôntico “dever implica 

poder” de forma que não adentraremos na discussão sobre sua relação com os preceitos kantianos. Para 

aprofundamento nesse tópico ver:  STERN, R., Does ‘ought’ imply ‘can’? And did Kant think it does? _Utilitas_ 16 

(1):42-61. (2004). 
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relação de implicação, no entanto quando passamos ao nível prático da vida nem sempre o dever 

implica poder. É certo que, às vezes, concluímos que devemos fazer uma coisa, mas não podemos 

fazer o que deliberamos por inúmeras razões. Nesse sentido, podemos pensar na possibilidade de 

que, em muitas situações, podemos decidir agir em concordância com o que deliberamos e 

podemos agir imediatamente após deliberar ou podemos levar mais tempo entre a deliberação e a 

ação propriamente dita. Podemos, por exemplo, deliberar hoje que devemos pagar um imposto e 

ter que esperar receber o pagamento do salário para efetivar a ação de pagar. 

Nesse sentido, temos dificuldades em admitir que o resultado do raciocínio moral seja uma 

ação. Entretanto, quando pensamos na possibilidade de que o seu resultado seja uma intenção, isso 

nos parece bastante plausível. Temos a intenção de agir conforme deliberamos e, para passar da 

intenção ao gesto, precisamos estar motivados a agir. O que motivaria, então, alguém a agir de 

acordo com a sua deliberação? Existem algumas possibilidades de respostas. Assim, uma vez que 

alguém julga o que seria melhor ou o que deveria fazer, essa pessoa seria naturalmente motivada a 

agir de acordo com seu juízo, isto é, “quando uma pessoa P julga que seria moralmente certo fazer 

φ, ela está ordinariamente motivada a φ; poderia P depois se convencer que poderia ser errado fazer 

φ e certo fazer ψ, ela ordinariamente cessaria de estar motivada a fazer φ e ficaria motivada a fazer 

ψ” (Rosati, 2016). Por outro lado, para Hume, apenas a crença decorrente do julgamento sobre o 

que deve ser feito é insuficiente para motivar uma pessoa a agir. Nessa mesma linha, os 

externalistas defendem que alguns estados conativos devem entrar em cena atuando no movimento 

entre o julgar o que fazer e a ação. No entanto, também existem agentes que, mesmo sabendo o 

que é melhor a ser feito, não se sentem motivados a fazê-lo (Rosati, 2016). Concordamos que 

alguns estados conativos, como é o caso dos desejos, podem exercer uma força motivadora, mas 

também consideramos a hipótese de que as emoções exercem um papel de grande relevância entre 

a intenção de agir e a ação executada, ou entre a crença normativa acerca do que se deve fazer e a 

efetivação dessa crença através da ação. 

Quando, através do nosso raciocínio moral, chegamos à conclusão do que devemos fazer, 

essa conclusão também pode ser pensada como uma crença normativa, ou seja, a crença do que 

deve ser feito. Porém, qual seria a diferença entre a crença normativa e a intenção de efetivar essa 

crença? Apesar de serem coisas distintas, existe uma correlação entre elas. Quando concluímos o 

que deve ser feito, acreditamos que é o que devemos fazer levando-se em consideração todas as 

informações da situação, nossos valores morais, etc., e assim julgamos que é o melhor a ser feito. 
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Baseado nessa crença, temos a intenção de agir de acordo com o que deliberamos. Assim, podemos 

dizer que, em geral, a crença normativa e a intenção de agir são componentes que antecedem a 

ação.  

Voltando ao exemplo do raciocínio desenvolvido por Luiza, ao deliberar que “não deveria 

dar o atestado a Joana”, ela primeiramente acreditava que estava fazendo a coisa certa de acordo 

com suas razões, crenças e princípios. Em seguida, uma vez que ela acredita ter feito a escolha 

certa, ela é inclinada a agir de acordo com essa escolha, ou seja, ela tem a intenção de agir de 

acordo com seu julgamento. Mas, suponha que Joana também faz um raciocínio e conclui que 

apresentar um atestado falso no trabalho é errado. O problema é que ela não se importa com isso. 

Desse modo, ela tem a crença de que sua ação será errada, mas ela não tem intenção de evitá-la, o 

que evidencia a diferença entre a crença moral e a intenção de agir. Como falamos antes, existe 

uma distância entre crer o que se deve fazer, ter a intenção de fazer e realmente fazer. Por isso, 

somos levados a pensar na seguinte hipótese: a conclusão do raciocínio moral é uma crença 

normativa, seguido de uma intenção e ambas, dependendo da motivação, tem como consequência 

a ação.  Essa ideia será investigada no capítulo 5.  

Como vimos, o raciocínio em geral é equiparado ao raciocínio lógico dedutivo e pode ser 

classificado como teórico ou prático, consciente ou inconsciente, externo ou interno. O raciocínio 

moral é categorizado como um tipo de raciocínio prático direcionado à deliberação do que se deve 

fazer, nesse sentido, vários elementos como os conceitos morais, os desejos, as crenças, as emoções 

e os princípios morais podem participar desse processo deliberativo e de sua possível ação. O 

raciocínio moral apresenta ainda outros aspectos, como, por exemplo, os conflitos morais que, 

muitas vezes, não são resolvidos através de um raciocínio inferencial e, portanto, outras alternativas 

surgem em diferentes teorias do raciocínio moral. Este será o tema dos dois próximos capítulos 

deste trabalho.  
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2. ALGUMAS TEORIAS DO RACIOCÍNIO MORAL 

 

Partindo da definição e dos aspectos presentes no raciocínio moral apresentados no capítulo 

anterior, procuraremos investigar como esses elementos interagem no processo deliberativo. Várias 

são as teorias que tratam do raciocínio moral. Dentro dessa variedade, selecionamos algumas que 

julgamos importantes pela forma peculiar de compreender o raciocínio moral. A partir dessas 

teorias, faremos uma reflexão sobre até que ponto elas conseguem se adequar ao aspecto prático 

das nossas decisões, dilemas e ações morais. Como vimos, o raciocínio lógico é comumente 

identificado com o raciocínio correto. Apesar de haver vantagens nessa analogia, também existem 

muitos pontos fracos apontados contra essa teoria, e há, evidentemente, outras formas alternativas 

de se pensar o raciocínio moral, sendo que uma dessas formas é o modelo intuicionista social (SIM 

– Social Intuitionist Model) do julgamento moral apresentado por Haidt (2000). Nesse modelo 

encontramos a perspectiva de que a maioria dos nossos julgamentos morais é gerada por um 

processo intuitivo, de modo que o raciocínio aparece como algo subsequente, isto é, com o objetivo 

de apenas servir de base para uma justificação post hoc. O terceiro modelo de raciocínio que 

apresentaremos é o modelo baseado no equilíbrio reflexivo, mediante o qual Harman, Maison e 

Sinnot-Armstrong (2009) negam que todo raciocínio moral seja baseado no modelo inferencial. 

Assim, eles defendem que nem sempre os nossos julgamentos morais partem de princípios e que, 

apesar de suas fragilidades, o equilíbrio reflexivo se mostra plausível como uma alternativa ao 

modelo racionalista. O equilíbrio reflexivo é, por assim dizer, a conclusão a que se chega através 

do método reflexivo com o qual nós testamos nossas intuições contra nosso raciocínio e testamos 

também nosso raciocínio contra as nossas intuições, de forma que o resultado a que chegamos é 

baseado na coerência entre os dois lados envolvidos nas nossas deliberações. E, por último, nós 

trataremos do modelo psicológico do raciocínio moral apresentado por Bucciarelli, Khemlani e 

Johnson-Laird (2008). Esse modelo é composto por quatro hipóteses, as quais, de certa forma, 

possuem algumas semelhanças e diferenças em relação aos modelos anteriores. Ei-las: 1) não existe 

um critério simples para escolher as proposições morais dentre a imensa gama de proposições 

deônticas disponíveis; 2) o mecanismo que subjaz às emoções e aos julgamentos morais é 

independente e opera em paralelo e, com efeito, algumas circunstâncias suscitam emoções antes 

de julgamentos morais, enquanto outras suscitam julgamentos morais antes das emoções e, 

finalmente, algumas suscitam ambos ao mesmo tempo; 3) os julgamentos deônticos dependem de 
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inferências, sejam elas intuições inconscientes ou raciocínios conscientes; 4) as nossas crenças 

sobre o que é ou não moral não são completas nem consistentes. Comecemos, então, pela 

compreensão do que consiste o modelo racionalista do raciocínio moral. 

2.1. O modelo racionalista do raciocínio moral 

O que chamamos aqui de modelo racionalista é uma alusão ao que conhecemos como modelo 

dedutivo ou inferencial, com o qual, através de passos inferenciais, chegamos a conclusões do que 

devemos ou não fazer. Convém, todavia, indagar: como se forma a correspondência entre a lógica 

e o raciocínio correto?  O estudo do raciocínio dedutivo, apesar de ser antigo, tem sido o foco da 

psicologia cognitiva nos últimos 40 anos. É interessante destacar que o campo de estudo do 

raciocínio dedutivo teve início na filosofia antiga, mais especificamente dentro da geometria 

euclidiana que influenciaria a lógica aristotélica como também, uma corrente dentro da filosofia 

chamada logicismo. Nessa visão, a lógica é tomada como a base do pensamento racional ou ainda 

como a base da racionalidade. Essa concepção era predominante na década de 60 do século XX 

exercendo grande influência sobre a psicologia, como é o caso dos estudos de Piaget (1958) e Henle 

(1962) (Haidt, 2000). 

Essa influência deu-se tanto no âmbito do raciocínio teórico como do raciocínio prático, e 

um dos pontos que contribuiu para a força desse modelo foi o fato de que, uma vez que as premissas 

são verdadeiras, tem-se a garantia de que a conclusão também o será. No caso do raciocínio teórico, 

partimos de premissas que denotam crenças e chegamos a uma outra crença como conclusão. Ou 

seja, o raciocínio teórico é o processo que tem a potencialidade de operar uma mudança em nossas 

crenças. Se a essa definição empregarmos o modelo de raciocínio dedutivo, poderíamos dizer que 

as premissas seriam crenças a partir das quais uma nova crença seria derivada. Já no raciocínio 

prático, as premissas poderiam ser desejos, crenças, obrigações relacionados à decisão do que fazer 

e aqui poderíamos ter como conclusão a crença ou a intenção do que deveria ser feito. 

Ora, sabemos que o raciocínio dedutivo parte de premissas que denotam uma generalidade, 

como, por exemplo, princípios e crenças os quais assumimos como verdadeiros. Normalmente, não 

nos questionamos o que os tornam verdadeiros, mas os empregamos acreditando que o são. 

Utilizando o exemplo da Luiza que precisa decidir se deve fornecer ou não um atestado médico 

falso à sua amiga Joana, conforme mencionamos no capítulo anterior, poderíamos dizer que, de 

uma forma bem simplificada, seu raciocínio poderia ter seguido a seguinte inferência: 
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Questão: Devo ou não dar um atestado falso a Joana? Eu acredito que mentir é moralmente errado 

a menos que seja em situações extremas.  

Premissa 1: Mentir é errado a menos que seja em situações extremamente necessárias. 

Premissa 2: Se eu fornecer um atestado a Joana sem que ela esteja doente, então eu estarei mentindo 

sem necessidade.  

Conclusão 1: Eu não devo mentir sem necessidade. (Segue de 1, supondo que eu não devo fazer o 

que é errado) 

Conclusão 2: Eu não devo conceder o atestado a Joana sem ela estar doente. (Segue de 2 e da 

conclusão 1) 

Essa é uma forma bastante simples e reduzida de exemplificar como funcionaria uma 

inferência no processo deliberativo. É certo que essa formulação não contempla todas as facetas 

existentes nesse processo deliberativo. No entanto, ele ilustra em que sentido o modelo inferencial 

se aplicaria a um caso prático. Como podemos perceber, assumir a verdade das premissas é parte 

imprescindível do raciocínio dedutivo, no entanto, isso limita o raciocínio. Eis porque ele pode se 

revelar insuficiente quando aplicado a raciocínios pertinentes a problemas práticos da vida, como 

é o caso das nossas deliberações morais. 

Existem três características fundamentais no raciocínio dedutivo: primeiro, a pessoa precisa 

assumir que as premissas são verdadeiras; segundo, ela deve inferir sua conclusão necessariamente 

a partir dessas premissas; e terceiro, dada uma generalização, infere-se as particularidades a partir 

dela. No nosso exemplo, Luiza assume e concorda que é verdade que “mentir é errado a menos que 

seja em situações extremamente necessárias” (generalização); “Se eu der um atestado a Joana sem 

que ela esteja doente, então eu estarei mentindo desnecessariamente”; “eu não devo mentir sem 

necessidade”. Temos, assim, particularidades que decorrem da generalização e uma conclusão 

derivada das premissas. Um ponto essencial aqui é que a conclusão já está implícita nas premissas, 

ou seja, nesse processo não existe espaço para a aquisição de um conhecimento novo, não 

permitindo, portanto, que a conclusão seja baseada em nenhum outro fator que não os já 

determinados pelas premissas. 
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Ademais, os defensores desse modelo de raciocínio comumente assentam-se em algumas 

assertivas: 1) os argumentos dedutivos permitem que as pessoas acreditem na conclusão desse 

raciocínio; 2) a crença nas premissas é a causa da crença na conclusão, ou seja, há a preservação 

da verdade, de modo que, a partir da verdade das premissas, conclui-se a verdade da conclusão; 3) 

as premissas são independentes e a premissa (P1) universal contém todo conteúdo moral, enquanto 

que as demais premissas são moralmente neutras; 4) os termos no argumento se ajustam à visão 

clássica dos conceitos (Harman, Maison e Sinnot-Armstrong, 2009). De acordo com essa teoria 

clássica dos conceitos, um conceito léxico A tem uma estrutura definicional que é composta por 

conceitos mais simples que expressam condições necessárias e suficientes de estarem ligadas a A. 

Por exemplo, o conceito “celibatário” é compreendido como possuindo necessariamente os 

conceitos “solteiro” e “homem” (Margolis e Laurence, 2014). 

Muitas das teorias do raciocínio moral existentes são embasadas nesse modelo de 

raciocínio. Assim,  

o modelo dedutivo pode ser aplicado universalmente ou menos amplamente. Alguns 

filósofos parecem reivindicar que todo raciocínio moral (ou ao menos todo raciocínio 

moral bom) encaixa-se nesse modelo. Chame isso de reinvindicação da dedução 

universal.  Outros sugerem uma reivindicação mais fraca de que muitos, mas nem todos, 

raciocínios morais encaixam-se no modelo dedutivo. Chame isso de reivindicação da 

dedução parcial. A maioria dos filósofos não se compromete explicitamente com 

nenhuma dessas reivindicações. Em vez disso, eles simplesmente falam e escrevem como 

se o raciocínio moral se encaixasse no modelo dedutivo sem prover detalhes ou evidências 

para sua suposição (HARMAN, MAISON E SINNOT-ARMSTRONG, 2009, p. 213). 

 

É possível que, na maioria das vezes, nossas decisões morais derivem desse modelo. No 

entanto, no cotidiano de nossas vidas, em que muitas vezes nos deparamos com processos 

deliberativos que envolvem conflitos, nem sempre seguimos esse tipo de raciocínio para chegarmos 

às nossas conclusões morais. Por isso, assumimos a plausibilidade da reivindicação da dedução 

parcial, pois nos perguntamos até que ponto esse modelo dedutivo é realmente efetivo em questões 

morais, como veremos a seguir. 

2.1.1. O modelo dedutivo nos fornece elementos substanciais para as nossas decisões morais? 

Ainda utilizando o exemplo da Luiza citado acima, podemos perceber que, no processo de 

deliberação - se deveria ou não dar o atestado a Joana - Luiza, diferentemente da inferência que 

apresentamos anteriormente usando a regra inferencial modus tollens, apresenta diversos passos 

(P) e diversas informações, como já ilustramos na seção 1.3, mas que exploraremos melhor aqui:  
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(P1) Joana é uma amiga muito querida e eu desejo ajudá-la. (O desejo de ajudar a amiga) 

(P2) Eu acredito na verdade e não desejo mentir sem que seja em uma necessidade extrema. (Desejo 

de agir corretamente) 

(P3) Conceder um atestado sem que ela esteja doente significa mentir. (Conceituação da ação) 

(P4) Mentir é errado a menos que seja em situações extremas. (Crença)  

(P5) Viajar com o namorado não é uma situação de extrema necessidade. (Julgamento sobre a ação) 

(P6) Eu me sinto mal por não poder ajudar a minha amiga, mas também me sinto mal com a ideia 

de dar um atestado falso. (Conflito entre o desejo de ajudar a amiga e o desejo de agir correto 

profissionalmente). 

(P7) dizer não a Joana é menos danoso (uma vez que somos amigas e Joana vai me entender) do 

que conceder um atestado falso e correr o risco de ser descoberta (caso alguém do trabalho a visse 

na viagem, por exemplo), pois as pessoas saberiam que Joana não estaria doente e que o atestado 

era falso. (Ponderação das possíveis consequências) 

(P8) Eu não devo conceder o atestado a Joana. (Conclusão) 

Percebemos que o grau de complexidade das informações que entram no processo 

deliberativo não é contemplado de forma trivial pelo modelo inferencial. Como amiga de Joana, 

ela sente o desejo natural de ajudá-la. Afinal, frequentemente quando um amigo nos pede ajuda 

sentimos o desejo de ajudá-lo. Mas é inevitável a questão: de que tipo de ajuda a pessoa precisa, e, 

mais, apesar do desejo que temos de ajudar, será que nos é possível fazê-lo? Ou será que dadas às 

circunstâncias devemos ajudar, mesmo que isso nos prejudique de alguma forma? Como nos 

sentiríamos em relação a essa ajuda e quais as suas consequências? Ora, estamos aqui supondo que 

a pessoa que reflete tem tempo para fazê-lo e que se trata de alguém que tende a refletir antes de 

agir. Se a Luiza não possuísse esse conjunto de crenças e princípios que mencionamos no exemplo, 

a sua conclusão poderia ser diferente. É possível que ela não achasse que seria um erro dar um 

atestado falso à sua amiga, uma vez que ninguém saberia. E, de acordo com seus valores éticos e 

morais, ela não sentiria receio de ser descoberta, nem sentiria vergonha de mentir para ajudar uma 
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amiga, pois talvez ela justificasse sua ação pela crença de que devemos fazer qualquer coisa pelos 

amigos. 

 A outra possibilidade é que ela poderia deduzir, a partir de seu conjunto de crenças e 

princípios, que não deve ajudar Joana. Contudo, devido à amizade que as une, ela poderia 

considerar que seria mais importante ajudar a amiga. E poderia, a partir disso, buscar justificativas 

que embasassem sua decisão de ajudar sua amiga, como, por exemplo, pensar que os empregados, 

de uma forma geral, são explorados por seus empregadores e que, por isso, não tem nenhum 

problema se eles pagarem pelos dias ausentes de Joana. 

Existem inúmeros fatores e possibilidades que podem influenciar as nossas deliberações, 

por isso imaginar que existe apenas um modelo ao qual o nosso raciocínio moral se encaixaria não 

deixa de ser uma visão reducionista da realidade. Não podemos afirmar que o modelo racionalista 

não contempla o raciocínio moral, mas podemos dizer que ele não é capaz de lidar com toda a 

complexidade que caracteriza as nossas tomadas de decisão. Nas questões de decisão simples, pode 

ser o caso que raciocinemos dedutivamente para encontrarmos uma solução sobre o que fazer, mas 

nem todos os problemas de decisão são simples. Um exemplo contundente de como o modelo 

racionalista falha ao tratar determinadas situações são as situações de tomadas de decisão nos casos 

de dilemas morais genuínos. Com efeito, existe um exemplo clássico muito citado na literatura 

sobre dilemas morais que exemplifica bem essa situação. O livro A escolha de Sofia de William 

Styron descreve o dilema de uma mãe com dois filhos no campo de concentração nazista, em uma 

situação extrema na qual lhe foi imposta a obrigação de escolher um dos filhos para viver e, 

consequentemente, um outro a ser executado. Se ela não escolhesse nenhum dos filhos, ambos 

seriam executados. Dessa forma, Sofia tem a obrigação de salvar um dos filhos, mas salvar um dos 

filhos implica na obrigação de não salvar o outro. Ou seja, se Sofia tem a obrigação de salvar a 

filha isso implica na obrigação de não salvar o filho e vice-versa.  Assim, podemos representar esse 

dilema da seguinte forma: 

A: Sofia salva o filho 

B: Sofia salva a filha 

1. OA  premissa 

2. OB  premissa 
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3. P(AB)  premissa (por causa da situação imposta pelos nazistas) 

4. O(AB)  definição de P (3) 

5. O(A→B)  definição de  (4) 

6. OA→OB KD
13 (5) 

7. OB  MP (1 e 6) 

8. OBOB Introdução de  (2 e 7) 

9. O(BB)  princípio da aglomeração (8) 

Como podemos perceber, chegamos a uma conclusão do tipo: é obrigatório “salvar a filha” 

e “não salvar a filha”, ou seja, proposições que são logicamente inconsistentes, de forma que não 

é possível para Sofia executar as ações B e B. Como sabemos, o raciocínio dedutivo embasa-se 

em determinados princípios, tais como o princípio da não-contradição. Assim, se o nosso 

raciocínio moral estiver modelado por um framework clássico dedutivo, conclusões como essas 

não seriam capazes de fornecer ao agente a decisão acerca do que fazer, pois uma contradição 

levaria a trivialização do argumento. Entretanto, sob o ponto de vista prático em que o agente se 

encontra, torna-se necessário decidir por um dos cursos da ação, qualquer que seja ele. Todavia, 

como podemos perceber, se utilizarmos o conceito de racionalidade embasado no raciocínio lógico 

dedutivo, nem sempre essa escolha é fundamentada apenas na racionalidade. Se  e  são ambos 

derivados a partir das premissas, então se pode, pelo princípio da explosão, inferir qualquer 

enunciado . Em outras palavras, esse princípio diz que se um sistema possui teoremas 

contraditórios, então se pode inferir dele qualquer enunciado. Dessa forma, não teríamos nenhuma 

garantia a que conclusão poderia ser derivada, enfraquecendo assim a força inerente às inferências 

dedutivas. 

Como vimos, o modelo do raciocínio moral dedutivo apresenta suas limitações, mas 

concordamos que ele pode ser utilizado em alguns casos de deliberações. Todavia, não podemos 

                                                           
13 KD é um axioma da lógica deôntica que diz se é obrigatório que p implica q então se p é obrigatório implica que q 

também é obrigatório O(pq)(OpOq). 
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ignorar os outros fatores que influenciam diretamente uma pessoa e, consequentemente, seu 

processo deliberativo. Temos razões e evidências (as quais serão expostas no capítulo 3) para não 

aceitar que exista apenas o modelo dedutivo de raciocínio moral que seja seguido por todos os 

indivíduos em todas as circunstâncias da vida prática. Ademais, nem sempre as complexidades que 

permeiam as nossas decisões adequam-se a esse modelo. A seguir, mostraremos outras 

possibilidades para se pensar o raciocínio moral, como indica Haidt (2000), por exemplo, o qual 

lança consideráveis críticas ao modelo dedutivo do raciocínio moral e sugere um outro modelo de 

raciocínio.  

2.2. O modelo intuicionista do raciocínio moral 

Como uma alternativa ao modelo racionalista do raciocínio moral, Jonathan Haidt propôs 

o que ele chama de modelo intuicionista social (SIM). Ele considera as influências sociais e 

culturais sobre os indivíduos, tirando, assim, o foco do raciocínio privado, isto é, ele tira o foco do 

raciocínio do indivíduo visto isoladamente. Essa abordagem se afigura interessante uma vez que 

nós vivemos em sociedade e, de uma forma ou de outra, somos influenciados pelo meio, pelo grupo 

a que pertencemos, pelos costumes, tradição, cultura, etc. Nesse modelo, o referido autor defende 

que os julgamentos morais são geralmente o resultado de uma avaliação rápida e automática, ou 

seja, são o resultado de uma intuição. Assim, diz ele: “O modelo é mais consistente do que os 

modelos racionalistas devido aos resultados recentes encontrados em pesquisas em psicologia 

social, cultural, evolucionária e biológica, como também em antropologia e primatologia” (Haidt, 

2000, p. 01). Além disso, tal modelo baseia-se na hipótese de que as intuições morais, incluindo as 

emoções, antecedem o raciocínio dedutivo e, diretamente, fomentam os julgamentos morais. As 

intuições não são um tipo de raciocínio, mas um tipo de cognição. Então, segundo esse modelo, a 

ligação que as intuições têm com o raciocínio moral refere-se a suspeita de que as intuições 

antecedem o raciocínio, ou seja, os julgamentos morais não são o resultado do raciocínio, mas 

participam dele. Dessa forma, a reivindicação principal do modelo intuicionista é a de que o 

julgamento moral é causado de forma imediata pelas intuições e, às vezes, pode ser seguido por 

um processo mediado ou reflexivo posterior ao julgamento, isto é, o raciocínio moral, quando 

acontece, é antecedido pelos julgamentos causados pelas intuições.  
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Tal proposta está alicerçada nas críticas ao modelo racionalista, traçando as diferenças e 

enfatizando as limitações desse em relação ao seu modelo intuicionista. Assim, de início, ele tenta 

mostrar que a supremacia da razão foi tecida e consagrada desde a antiguidade grega:  

O drama da vida moral humana era a luta das cabeças para controlar os corpos, 

canalizando suas paixões para fins virtuosos. Os filósofos estóicos tomaram uma visão 

ainda mais fraca das emoções, vendo-as como erros conceituais que se ligavam ao mundo 

material e, portanto, a uma vida de miséria (Solomon, 1993). Os filósofos cristãos 

medievais igualmente denigraram as emoções por causa de sua ligação ao desejo, e 

consequentemente ao pecado. Os racionalistas continentais do século XVII (por exemplo, 

Leibniz, Descartes) adoravam a razão tanto quanto Platão, na esperança de modelar toda 

a filosofia sobre o método dedutivo desenvolvido por Euclides. Mas no século XVIII, 

filósofos ingleses e escoceses (por exemplo, Shaftesbury, Hutcheson, Hume e Smith) 

começaram a discutir alternativas ao racionalismo. Eles argumentaram que as pessoas têm 

um sentido moral inerente que cria prazerosos sentimentos de aprovação em relação a atos 

benevolentes e sentimentos de desaprovação em relação ao mal e ao vício. David Hume, 

em particular, propôs que os julgamentos morais são semelhantes, em forma, aos juízos 

estéticos: eles derivam do sentimento, não da razão, e alcançamos o conhecimento moral 

por um "sentimento imediato e um senso interno mais apurado", não por uma "cadeia de 

argumento e indução "(Hume, 1776/1965, p.24). Sua declaração mais radical dessa 

posição era que "não falamos estritamente e filosoficamente quando falamos do combate 

da paixão e da razão. A razão é, e deve ser apenas o escravo das paixões, e nunca pode 

pretender qualquer outro ofício além de servi-los e obedecê-los (Hume, 1739/1969, 

p.462). (HAIDT, 2000, p. 03) 

 

 

Notadamente, Hume ataca prontamente essa supremacia da razão que sempre foi 

privilegiada em detrimento das paixões. Ele via a razão como uma ferramenta capaz de obter e 

processar informações sobre o mundo, sobre as coisas, sendo ainda capaz de estabelecer relações 

entre esses elementos. Com isso, a razão pode nos permitir inferir que uma ação específica pode 

levar a morte de muitas pessoas inocentes, por exemplo. Porém, se não nos importamos com essas 

pessoas, se não temos um sentimento favorável à vida humana, não poderíamos racionalmente 

prevenir ou impedir o curso de tal ação. A razão sozinha não seria capaz de impedir a efetivação 

dessa ação. De acordo com ele, não é a razão pura que impede uma pessoa de fazer mal aos outros, 

pois uma pessoa pode gozar de suas faculdades racionais e mesmo assim praticar tal mal. Por 

conseguinte, o que impede alguém de ferir os outros não é a razão, mas os sentimentos morais 

(Haidt, 2000). 

Assim, contra a perspectiva racionalista predominante e dando seguimento à importância 

das paixões iniciada por Hume, Haidt, no seu modelo intuicionista, parte da ideia fundamental de 

que o julgamento moral é causado pelas intuições, sendo, ainda, quando for necessário, seguido 

pelo raciocínio moral que se apresenta mais lentamente. Para melhor compreendermos o seu 
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modelo, faz-se necessário elucidarmos o que Haidt define como julgamentos morais, intuições 

morais e raciocínio moral. 

2.2.1. Os julgamentos morais 

A natureza e configuração dos julgamentos morais é um tema bastante complexo no âmbito 

da metaética. À primeira vista, podemos dizer que os julgamentos morais são avaliações do tipo 

certo ou errado que fazem parte das nossas considerações morais. Ora, fazemos julgamentos e 

avaliações em vários outros domínios de nossas vidas, razão pela qual uma das questões presentes 

na metaética é se as nossas avaliações morais são qualitativamente diferentes dos demais tipos de 

avaliação. Dentro desse âmbito, existem formas distintas de se pensar os julgamentos morais. 

Quando nos perguntamos sobre a natureza dos nossos julgamentos morais, podemos pensá-

los através de, no mínimo, duas perspectivas: uma não cognitivista e outra cognitivista. Ademais, 

podemos afirmar, grosso modo, que o não cognitivismo está inserido dentro do antirrealismo moral 

que é uma corrente filosófica, a qual nega a tese dos realistas morais. De forma simplificada, os 

realistas morais defendem a tese de que as propriedades e os fatos morais existem 

independentemente da nossa mente. Contrário a esse paradigma, os antirrealistas negam essa tese. 

Essa negação leva a duas possibilidades: primeira, se os fatos, as propriedades morais, etc., não 

existem independentemente das nossas mentes, então essa negação sugere que elas não existem de 

qualquer jeito ou ainda podemos interpretar que elas podem existir, mas somente de forma 

dependente de nossa mente.  

Considerando-se a primeira possibilidade (as propriedades e fatos morais não existem de 

jeito nenhum), encontramos, entre outros, os não-cognitivistas que a endossam. Eles defendem que 

os nossos julgamentos morais não possuem o papel de apontar a verdade. Assim, por exemplo, 

segundo Ayer ([1936] 1971: 110 apud: Joyce, 2016), quando falamos “roubar dinheiro é errado” 

não estamos expressando uma proposição que pode ser verdadeira ou falsa, mas tal expressão 

revela um sentimento de desaprovação. De acordo com essa interpretação de Ayer, percebemos 

que o predicado “é errado” desaparece e, consequentemente, os problemas referentes à existência 

da propriedade “errado”, se essa existência é dependente da mente, também desaparecem (Joyce, 

2016).  

Acerca da caracterização não cognitivista do que seriam os julgamentos morais, existe a 

ideia de que os julgamentos morais não são nem verdadeiros nem falsos. Entretanto, essa 
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designação não é isenta de problemas. O primeiro desses problemas consiste no fato de que não 

fica claro o que são de fato os julgamentos morais. Há aqui uma definição negativa, ou seja, indica-

se o que os julgamentos morais não são. Também não fica claro se os julgamentos morais são 

estados mentais ou se são entidades linguísticas. Assim, se eles fossem estados mentais na 

perspectiva não cognitivista, esses estados mentais não seriam nem verdadeiros nem falsos, o que, 

de certa forma, como assumido por muitos, equivale à negação de que os julgamentos morais são 

crenças. Todavia, se os julgamentos morais forem tratados como entidades linguísticas, eles podem 

ser categorizados de duas maneiras: como sentenças que expressam um predicado moral ou como 

atos da fala. E, novamente, na perspectiva não cognitivista, temos que, se os julgamentos morais 

forem um tipo de sentença, então é um tipo de sentença que não é verdadeira nem falsa. 

Apesar de toda a discussão sobre o que é um julgamento moral, Haidt apresenta uma 

definição bastante clara e simples de tal expressão em sua teoria. De acordo com ele, os filósofos 

morais têm se esforçado para distinguir os julgamentos morais dos outros tipos de julgamentos e, 

em vez de buscar uma definição formal que liste todos os atributos necessários e suficientes de tais 

julgamentos, ele utiliza na sua teoria uma abordagem mais empírica levando em consideração um 

fato relevante do comportamento humano, qual seja: em cada sociedade as pessoas avaliam as 

ações umas das outras e essas avaliações têm consequências em relação às interações futuras. Em 

geral, as pessoas inseridas em uma determinada cultura ou sociedade fazem diferentes tipos de 

avaliações de forma a criticar ou elogiar as ações de outrem. Muitas dessas avaliações são feitas 

em relação às virtudes que alguém apresenta. Por exemplo, quantas vezes nos deparamos 

chamando os nossos políticos de “ladrões”? Quantas vezes criticamos alguém que falta com 

respeito aos outros? O contrário também é verdade: elogiamos e exaltamos alguém que é bondoso, 

que ajuda aos outros. Esses tipos de avaliações relacionados às virtudes, ao bem, ao que é bom, são 

notadamente aplicados às pessoas que fazem parte de uma cultura. Assim, Haidt define os 

julgamentos morais como: 

avaliações (bom versus mau) das ações ou caráter de uma pessoa que são feitas com 

respeito a um conjunto de virtudes tidas por uma cultura ou subcultura como sendo 

obrigatórias. Essa definição é intencionalmente deixada abrangente para permitir uma 

inclusão de julgamentos morais que são marginalizados. Por exemplo, “comer uma dieta 

magra” pode não ser qualificada como uma virtude moral para a maioria dos filósofos, 

mas em uma subcultura consciente da saúde, pessoas que comem cheeseburgers e milk-

shakes são vistas como moralmente inferiores a aqueles que comem salada e frango (Stein 

e Nemeroff,1995) (HAIDT, 2000). 
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Normalmente, as culturas e as sociedades elegem um conjunto de julgamentos do que é 

certo ou errado e, por meio desse, elas se relacionam ou não umas com as outras. Um exemplo bem 

contundente disso acontece na cultura indiana, em que existe uma divisão de castas e essas castas 

são vistas como determinantes das qualidades, caracteres e virtudes dos indivíduos. De forma que 

as pessoas de castas superiores não devem se relacionar-se com pessoas de castas inferiores, pois 

esses são julgados como inferiores e impuros, indignos de desenvolver uma relação com os 

sedizentes superiores. Mas o que tais julgamentos têm a ver com as intuições morais? 

2.2.2. As intuições morais 

As intuições morais, evidentemente, são elementos essenciais para o modelo intuicionista. 

Percebemos que, de acordo com esse modelo, elas antecedem, mas não participam diretamente do 

processo deliberativo. As intuições são definidas como uma forma de cognição. Assim, de acordo 

com Frijda(1986) apud Haidt (2010), as intuições, o raciocínio e as avaliações contidas nas 

emoções são formas de cognição. Com efeito, uma distinção que poderíamos traçar entre raciocínio 

e intuição é que as intuições geralmente ocorrem mais rapidamente do que o raciocínio, já que este 

se apresenta de maneira mais lenta, seguindo alguns passos e de forma mais consciente. Desse 

modo, as intuições são mais rápidas e automáticas, de forma que o processo intuitivo não se 

apresenta conscientemente, mas apenas, quiçá, o seu resultado. De acordo com Haidt, as intuições 

podem ser definidas como o aparecimento súbito na consciência de um julgamento moral, 

incluindo as valências bom, mau, gosto, não gosto, etc, sem que haja necessariamente uma 

consciência dos passos que levaram a esses resultados. 

É importante destacar em que sentido o modelo intuicionista de Haidt se contrapõe ao 

racionalismo. Sua assertiva principal é que o raciocínio moral é raramente a causa direta dos 

julgamentos morais. Nesse ponto concordamos com o autor, pois temos evidências de que os 

julgamentos morais participam do raciocínio, ou seja, são anteriores ao raciocínio, de forma que a 

sua causa é outra que não o raciocínio. Para Haidt, como vimos, essas causas são as intuições 

morais. Porém, como estão ligadas ao raciocínio moral? 

2.2.3. O raciocínio moral 

Existe uma ideia que compara os agentes morais aos cientistas no sentido de que eles 

aprendem por meio da elaboração e teste de hipóteses. Ambos constroem modelos a partir do 

mundo à medida que interagem com ele e tais modelos são consultados quando tais agentes fazem 
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os julgamentos morais (Turiel, 1983 apud Haidt 2000). O que se pretende dizer, com isso, é que os 

julgamentos morais são um tipo de inferência formada em diferentes etapas ou passos. É como se 

o agente moral raciocinasse buscando evidências relevantes, analisasse essas evidências, 

sincronizasse essas evidências com alguma teoria e, finalmente, chegasse a uma decisão (Kuhn, 

1989; Nisbett e Ross, 1980 apud Haidt 2000).  Mas, para Haidt, nem sempre esse modelo de 

raciocínio é o caso, pois alguns desses passos podem se processar inconscientemente e alguns 

podem ser passíveis de erros e parcialidade. No entanto, um componente importante na definição 

de raciocínio é que existe uma parte que se processa conscientemente. Dessa forma, ele utiliza em 

sua teoria intuicionista uma definição de raciocínio de acordo com a visão proposta por Galotti 

(1989), em que se exclui do processo os insights, as reações imediatas e as respostas intuitivas. 

Então, a definição de raciocínio moral usada por Haidt consiste em uma atividade mental 

consciente que consiste em transformar informações dadas sobre as pessoas a fim de alcançar um 

julgamento moral. Dizer que o raciocínio moral é um processo consciente significa dizer que se 

trata de um processo intencional, controlável, e que a pessoa é consciente do que está acontecendo. 

No entanto, de acordo com o modelo intuicionista, os julgamentos morais não seriam obtidos 

através desse raciocínio consciente, mas são anteriores a ele, de modo que, como vimos, o 

raciocínio serviria apenas para justificar os julgamentos que foram obtidos de forma intuitiva.  

Como podemos constatar, essa definição de raciocínio aqui é diferente daquela baseada no 

logicismo, a qual apresentamos no capítulo anterior.  Mas, no âmbito da teoria de Haidt, ela é 

fundamental para se fazer algumas ligações e evidenciar as deficiências do sistema racionalista, 

justificando, assim, o seu modelo intuicionista. Esses três conceitos, a saber, as intuições morais, 

os julgamentos morais e o raciocínio moral, formam a base de seu modelo, por isso precisamos 

entender como eles se relacionam em seu interior. 

2.2.4. O modelo intuicionista e seus elementos de base 

Como vimos, a questão dos julgamentos morais está longe de ser um consenso na filosofia. 

Contrário à corrente racionalista, Haidt, como indicamos, defende que as intuições possuem um 

papel fundamental na determinação dos julgamentos morais. Tradicionalmente, seguindo-se a 

vertente racionalista de Kohlberg (1969), Piaget (1932) (apud Liao ,2010), é comum se pensar que 

os julgamentos morais são o resultado do raciocínio moral. Isso é o que chamamos de modelo 

racionalista do julgamento moral. No entanto, existem outros autores, como é caso de Haidt, que, 
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como vimos, defendem que os julgamentos morais são resultados das intuições e não do raciocínio 

e que o raciocínio é uma etapa subsequente.  Fazendo uma comparação entre o sistema que engloba 

as características das intuições, denominado Sistema 1, e um outro que caracteriza o processo do 

raciocínio, denominado Sistema 2, temos o seguinte: O Sistema 1, ou sistema das intuições, é 

rápido, automático, sem esforço; enquanto isso, o Sistema 2, ou o sistema do raciocínio, é 

controlado, demanda um esforço, sendo ainda mais lento e intencional.  De fato, nessa perspectiva 

intuicionista, os julgamentos morais provêm predominantemente de um processo intuitivo e o 

objetivo do raciocínio não é gerar julgamentos, mas sim prover uma base post hoc14 e biased para 

justificação.  

De acordo com Liao (2010), o conceito de bias pode ser definido a partir da vasta literatura 

em epistemologia. Se uma pessoa X é “epistemicamente” justificada em acreditar em P, então X 

não é biased sobre P. Se X for biased em relação a P, então X não é justificado epistemicamente 

em acreditar em P. Sabemos que, ao acreditar em algo, geralmente temos boas razões e evidências 

em seu favor. Assim, trazendo essa definição para o contexto dos julgamentos morais, isso significa 

que uma pessoa que não é biased sobre o julgamento P, é alguém que julga P através das evidências 

adequadas sobre P. Por outro lado, se alguém julga P sem evidências adequadas sobre P ou sem 

basear seu julgamento em boas razões que endossem P, então essa pessoa é biased em relação a P. 

Por exemplo, imaginemos uma situação em que você encontra alguém pela primeira vez e 

rapidamente essa pessoa passa a impressão de ser muito gentil, educada. Imediatamente, você tende 

a emitir o julgamento de que “Fulano é muito gentil”, mas, em outra circunstância, você o presencia 

tratando mal o rapaz da limpeza e julga que “Fulano é uma pessoa rude, prepotente e 

preconceituosa”. No primeiro momento, a evidência que você tinha para julgar “Fulano” gentil era 

apenas uma impressão formulada ao falar com ele pela primeira vez. No segundo momento, ao 

julgá-lo rude, você emitiu um julgamento baseado na evidência decorrente do que você presenciou, 

ou seja, a forma como você o viu tratar o rapaz que cuida da limpeza. O primeiro julgamento, 

poderíamos dizer, foi biased por não ter sido embasado em boas razões ou evidências, visto que 

vocês se falaram rapidamente e ele foi muito gentil e educado. Aparentemente, poderíamos dizer 

que o segundo julgamento não foi biased porque existiam fortes evidências de seu caráter, pois ele 

humilhou o referido rapaz. No entanto, essa pressuposição não é de todo correta. Precisaríamos 

                                                           
14 O termo post hoc pode ser entendido como a posteriori, ou seja, algo que sucede alguma coisa. 
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saber o que teria acontecido para que ele tratasse o rapaz daquela maneira, ou então poderíamos 

nos perguntar se esse comportamento foi pontual ou era algo recorrente na personalidade de 

“Fulano”, ou seja, precisaríamos buscar mais informações e evidências que pudessem embasar o 

julgamento de que ele é gentil ou de que ele é rude, arrogante etc. Quando não possuímos todas as 

informações necessárias para concluirmos ou julgarmos algo, e mesmo assim o fazemos, significa 

dizer que o realizamos baseado em nossas inclinações, nossas percepções ou em nossas ideias 

preconcebidas. Por isso, encontramos algumas traduções para bias como “tendência”, 

“preconceito”, “parcialidade”, “propensão”, “inclinação”. Nesse sentido, podemos dizer que, para 

Haidt, o objetivo do raciocínio é prover a justificação para os julgamentos que foram formados 

intuitivamente. O raciocínio então, se configura como um processo post hoc, pois precede o 

julgamento e é tendencioso, haja vista que o raciocínio busca razões que justifiquem o julgamento. 

Assim, os julgamentos morais são inicialmente o produto de um processo automático e não 

consciente e o raciocínio consciente aparece depois, ocupando-se em justificar o que as intuições 

apresentaram à consciência (Haidt, 2000). 

A motivação para o desenvolvimento do modelo intuicionista está embasada em algumas 

razões encontradas em diversas pesquisas que levaram ao questionamento da causalidade do 

raciocínio em relação aos julgamentos morais. Mas, segundo Haidt(2000), como a maior parte das 

evidências é encontrada através de pesquisas fora do domínio do julgamento moral, o modelo 

intuicionista é apresentado apenas como uma alternativa plausível e não como um fato 

estabelecido. Assim, as quatro influências motivadoras são: 1) existem dois processos cognitivos 

no processo das deliberações, o raciocínio e a intuição, mas o processo de raciocínio tem sido 

sempre enfatizado. 2) o raciocínio é geralmente motivado. 3) o processo de raciocínio constrói 

justificações post hoc, mas existe uma ilusão de que se trata um raciocínio objetivo. 4) a ação moral 

apresenta mais relação com as emoções morais do que com o raciocínio moral, ou seja, a ação 

moral possui um maior grau de dependência em relação às emoções morais do que em relação ao 

raciocínio moral. 

Apesar de defender uma proposta anti-racionalista, Haidt não tem a pretensão de 

estabelecer um padrão prescritivo acerca de como os julgamentos morais devem ser feitos. Para 

ele, o objetivo do modelo intuicionista é fornecer um entendimento correto sobre a base intuitiva 

dos julgamentos morais a fim de que possa ser de alguma utilidade para ajudar as pessoas a 

tomarem suas decisões de forma a evitar erros, bem como contribuir para que, por exemplo, 



67 
 

educadores possam criar programas e ambientes para melhorar a qualidade de julgamentos e 

comportamentos morais (Haidt, 2000). 

O modelo intuicionista é composto por vários links que Haidt utiliza para justificar sua 

teoria de que os julgamentos morais são gerados pela intuição. Esses links foram estabelecidos em 

concordância com pesquisas em diversos âmbitos sobre os julgamentos em geral e que, de alguma 

forma, podem ser utilizados no que concerne aos julgamentos morais. 

O primeiro processo é denominado de link do julgamento intuitivo. Esse modelo propõe 

que os julgamentos morais aparecem na consciência automaticamente e sem nenhum esforço como 

o resultado das intuições morais. Esse processo também é utilizado em outros domínios não morais, 

como, por exemplo, na demonstração de Zajonc’s(1980) (apud Haidt, 2000) de que as avaliações 

afetivas são feitas rapidamente antes de qualquer processo consciente se faça presente. Em 

utilizando esse link, Haidt procura justificar sua hipótese de que os julgamentos morais são o 

resultado de um processo intuitivo. O processo intuitivo se apresenta de forma inconsciente, 

automática e não intencional, visto que não temos o controle das intuições, nem, tampouco, dos 

passos para se chegar aos julgamentos.  

O segundo link que compõe o modelo intuicionista é o link do raciocínio post hoc.  Como 

já indicamos, o modelo propõe que o raciocínio moral é um processo que demanda um esforço, 

que se engaja após o julgamento moral ser feito através de um processo intuitivo, o qual visa 

encontrar argumentos que suportem ou justifiquem o julgamento já feito. Essa hipótese de Haidt 

encontra suporte nos trabalhos de Nisbett e Wilson (1977) (apud Haidt, 2000) os quais 

demonstraram que o raciocínio post hoc aparece como uma explanação causal, ou seja, o raciocínio 

que sucede o julgamento moral teria como objetivo explanar a causa do referido julgamento. Outro 

achado que reforça essa ideia em Haidt são as pesquisas realizadas por Kuhn (1991), Kunda(1990) 

e Perkins, Farady e Bushey (1991), as quais revelam que o raciocínio é fortemente marcado por 

uma busca tendenciosa (biased) de razões que dão suporte às hipóteses já formadas pelo indivíduo. 

Essas pesquisas corroboram a ideia de que o raciocínio não é a causa dos julgamentos morais, mas 

uma etapa subsequente destes.  

Há ainda o link do processo de persuasão raciocinada, o qual tem como finalidade embasar 

a ideia proposta pelo modelo intuicionista de que o raciocínio moral é produzido e verbalizado com 

o intuito de justificar o julgamento moral formado. É como se o raciocínio fosse utilizado para 
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justificar, aos olhos dos outros, a plausibilidade de determinado julgamento formado. Talvez aqui 

pudéssemos usar como exemplo o caso de Hitler ao usar o raciocínio para justificar o seu 

julgamento de que os judeus deveriam ser extintos, tentando, com isso, persuadir outros milhares 

de alemães de que ele tinha razão e estava certo em fazê-lo. De acordo com Haidt, o raciocínio 

pode, às vezes, afetar outras pessoas quando se tenta persuadi-las, pois as decisões morais 

geralmente possuem um componente afetivo. Existe uma hipótese de que a persuasão racionalizada 

funciona não por causa dos argumentos lógicos, mas pelo fato de desencadear novas intuições com 

valência afetiva nos ouvintes. A tese que trata da importância de se usar uma persuasão afetiva para 

mudar efetivamente atitudes foi demonstrada por Edwards e von Hippel (1995) e por Shavitt (1990) 

(Haidt, 2000). 

Por último, compondo o núcleo do modelo intuicionista, temos o link da persuasão social. 

Esse link refere-se ao fato de que as pessoas são extremamente sintonizadas com as normas do 

grupo a que pertencem. Dessa forma, o modelo intuicionista propõe que o simples fato de amigos, 

aliados ou familiares, fazerem um julgamento moral, isso exerceria uma influência direta sobre os 

indivíduos, mesmo quando nenhuma persuasão raciocinada é usada. Trata-se, pois, de forças 

sociais que exercem grande influência nos outros (Haidt, 2000). Muitas vezes, enquanto integrantes 

de um grupo, acabamos por assimilar determinados julgamentos sem nos questionarmos. Assim, o 

fato de ser aceito e utilizado por muitos componentes do grupo é assumido automaticamente como 

algo justificado e autorizado. 

Apesar de o modelo intuicionista defender que a causa dos julgamentos morais são as 

intuições e que o raciocínio moral precede os julgamentos, esse núcleo que compõe a teoria 

considera a possibilidade de que o raciocínio moral pode ser a causa dos julgamentos morais, mas 

somente “quando o raciocínio passa por outras pessoas. Existe a hipótese de que as pessoas 

raramente anulam seus julgamentos intuitivos iniciais, apenas quando raciocinam privadamente, 

porque o raciocínio é raramente usado para questionar nossas próprias atitudes e crenças.” 

(HAIDT, 2000, p.07). Dessa forma, o modelo intuicionista inclui também a possibilidade de se 

usar o raciocínio moral de modo a influenciar nossos julgamentos e usar uma reflexão individual 

privada que pode influenciar nossas intuições iniciais, o que pode levar o indivíduo a formar novos 

julgamentos. Apesar de considerar essa possibilidade, ele afirma que isso é algo raro de acontecer 

(Haidt, 2001 apud Liao, 2010). Porém, quando acontece, de que forma, segundo Haidt, o raciocínio 

participaria na formação dos julgamentos morais? 
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O núcleo do modelo intuicionista social formado pelos links supracitados concede, de forma 

bastante restrita, ao raciocínio um papel causal em relação aos julgamentos morais, ou seja, há duas 

maneiras expressas através de dois outros links: o primeiro é o link do julgamento arrazoado que 

acontece quando as pessoas mudam suas intuições iniciais através de um esforço lógico racional. 

Nesse sentido, o raciocínio é realmente a causa do julgamento moral. Segundo Haidt (2000), tal 

tipo de raciocínio é raro e ocorre basicamente em casos cujas intuições iniciais são muito fracas e 

a nossa capacidade de processá-las muito elevada. Mas nos casos em que o julgamento 

racionalizado entra em conflito com um julgamento intuitivo forte, a pessoa terá uma atitude dual, 

de modo que mesmo que o julgamento racionalizado seja verbalizado, o julgamento intuitivo 

continua a existir internamente. O segundo é o link da reflexão privada, o qual trata da 

possibilidade de que no curso do pensamento possa aparecer espontaneamente uma nova intuição 

que contradiz o julgamento intuitivo inicial, formando uma espécie de conflito entre as intuições, 

e esse conflito pode ser resolvido através da intuição mais forte ou através da razão que escolhe 

uma das alternativas conflitantes através da aplicação de algum princípio ou regra (Haidt, 2000).  

O modelo intuicionista social não só propõe uma ideia divergente do modelo racionalista, 

como é capaz de repertoriar seus problemas, e, para cada problema, Haidt (2000) propõe uma 

interpretação intuicionista. Com isso, ele aponta algumas razões que põem em dúvida a causalidade 

do raciocínio em relação aos julgamentos morais, das quais destacamos três. 

 A primeira razão é apresentada em relação ao problema do processo dual. O processo dual 

consiste no fato de que, de acordo com a psicologia cognitiva, existem dois processos em voga 

quando as pessoas fazem julgamentos e resolvem problemas. Esses dois processos, o intuitivo e o 

racional, acontecem em paralelo e são capazes de chegar a diferentes conclusões, no entanto sempre 

foi dado um enfoque maior ao processo do raciocínio. Existem evidências de que acontece com os 

julgamentos morais o mesmo que ocorre com outros tipos de julgamento, nos quais há maior ação 

do processo intuitivo (Haidt, 2000).   

De uma forma geral, existe aquilo que se chama de avaliações automáticas as quais 

ocorrem imediatamente e fazem parte das nossas percepções. Essas avaliações simplesmente 

surgem sem que tenhamos qualquer indício de como elas surgiram, elas apenas afloram 

prontamente. Pesquisas nesse domínio revelam que uma apresentação muito breve ou subliminar 

de palavras com valência afetiva, expressões faciais e fotografias de pessoas e animais alteram o 
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tempo que leva para o sujeito avaliar o objeto apresentado, indicando que o processamento afetivo 

funciona dentro de um quarto de segundo após a apresentação do estímulo (Haidt, 2000). Com esse 

experimento tenta-se mostrar que o efeito de uma avaliação automática se revela mais rapidamente, 

de modo que o processo afetivo é praticamente imediato após a apresentação do estímulo. Ou seja, 

sentimos se gostamos ou não de alguma coisa imediatamente após essa coisa nos ser apresentada. 

As outras considerações podem aparecer depois quando tentamos encontrar razões porque 

gostamos ou desgostamos dessa coisa. O objetivo de Haidt, ao se utilizar dessas pesquisas, é 

reforçar sua teoria de que os nossos julgamentos morais acontecem de forma automática na maioria 

das vezes, salvo exceções em que o raciocínio é a causa desses julgamentos, como já mencionamos 

acima. No caso dos julgamentos morais automáticos, ele afirma que esse tipo de julgamento 

envolve uma estrutura mais complexa do que os julgamentos em geral. 

 Em face dessa complexidade presente nos julgamentos morais, uma pergunta bastante 

pertinente consiste em saber se os julgamentos morais podem ser feitos automaticamente. De 

acordo com Haidt, a maioria dos nossos julgamentos e comportamentos é feita automaticamente. 

Assim, claramente, ele defende essa ideia baseado em estudos, os quais evidenciam que a maioria 

dos nossos julgamentos morais ocorre dessa forma. As pessoas formam impressões à primeira 

vista, através da observação muito rápida dos indivíduos e de seus comportamentos. Ademais, 

quantas vezes afirmamos gostar ou não de uma pessoa mediante um contato muito rápido? Não 

sabemos praticamente nada dessa pessoa, mas sentimos, imediatamente, se gostamos ou não dela. 

Depois, à medida que vamos conhecendo melhor a pessoa é que reforçamos ou mudamos a nossa 

primeira impressão, ou nossa primeira intuição. Assim, o modelo intuicionista social de Haidt é 

compatível com as teorias de processo dual, pois, em concordância com essas teorias, ele considera 

que o processo intuitivo é um processo default causando cada julgamento moral de uma maneira 

rápida, fácil e holística. Somente quando as intuições conflitam ou quando alguma situação 

demanda uma análise de todas as facetas que compõem o contexto é que o raciocínio se faz 

necessário. Mesmo quando há a interferência do raciocínio, o modelo intuicionista social, de certa 

forma, evita conferir maior ênfase ao raciocínio privado, pois ele defende que o raciocínio moral 

ocorre em uma esfera social, entre as pessoas que interagem mutuamente e que podem desencadear 

novas intuições (Haidt, 2000). 

O segundo problema em relação à discussão sobre se existe ou não uma causa racional para 

os julgamentos morais é o que Haidt chama de problema do raciocínio motivado. O problema do 
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raciocínio motivado revela que existem dois fatores que tornam o raciocínio biased, ou seja, 

tendencioso ou parcial. O primeiro fator é o que ele denomina de motivos relacionais (related 

motives). De acordo com esses motivos, nós temos uma tendência a concordar com pessoas as 

quais temos algum tipo de ligação, sejam nossos amigos, pessoas da nossa família, etc. Esse fator 

é corroborado pelos estudos desenvolvidos por Chen, Shechter e Chaiken (1996) (apud Haidt, 

2000), os quais revelam que as pessoas que discutem algum assunto com um interlocutor, cujas 

atitudes são conhecidas, têm uma tendência a manifestar condutas ou julgamentos que são 

compatíveis com a opinião alheia. Por exemplo, quando alguma pessoa próxima a nós emite um 

julgamento sobre alguém que não conhecemos, naturalmente nos sentimos inclinados a olhar para 

aquela pessoa, no momento em que a conhecermos, com base na opinião que nos foi passada pela 

pessoa que nos é próxima. Dessa forma, o mero fato de um amigo, ou uma pessoa próxima, emitir 

um julgamento contra uma determinada pessoa é frequentemente suficiente para nos causar uma 

atitude tendenciosa em relação a essa determinada pessoa, o que, de acordo com Haidt, é um tipo 

de bias ou preconceito. 

O segundo fator é aquele que Haidt chama de motivos de coerência (coherence motives). 

De acordo com esses motivos, nós temos uma tendência a manter uma coerência entre nossas 

crenças e atitudes. 

Pesquisas em dissonância cognitiva (Festinger, 1957; Wicklund e Brehm, 1976) 

mostraram como as pessoas facilmente mudam seus pensamentos e crenças para evitarem 

a ameaça de contradições internas. Mais recentemente Chaiken, GinerSorolla, e Chen 

(1996, p.557) definiram motivação defensiva como “o desejo de ter atitudes e crenças que 

são congruentes com auto definição existente de atitudes e crenças.” As atitudes auto 

definidas incluem os valores e as responsabilidades morais (HAIDT, 2000, p. 10). 

 

Essa motivação defensiva atua no sentido de preservar ou defender as crenças já existentes 

e que, de alguma forma, fazem parte da construção de nossa identidade. Naturalmente, parece que 

temos uma inclinação a buscar evidências que sustentem as nossas crenças, de forma que tendemos 

a ter um julgamento menos rigoroso em relação a evidências que corroboram nossas crenças já 

existentes e, por outro lado, um julgamento mais rigoroso com as evidências que se opõem a essas 

mesmas crenças. Encontramos um exemplo em Liao (2010) que ilustra bem essa diferença. Nos 

estudos desenvolvidos por Lord, Ross e Lepper (1977), dois grupos de pessoas foram selecionados 

de forma que, em um grupo, as pessoas eram fortemente a favor da pena de morte e, em outro 

grupo, as demais eram radicalmente contra. Os pesquisadores deram a ambos os grupos algumas 
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evidências mistas, baseadas em pesquisas, que sugeriam que a pena de morte era uma dissuasão 

efetiva; e outras evidências, baseadas em outras pesquisas, de que a pena de morte não representava 

uma dissuasão efetiva. Os pesquisadores observaram que as pessoas tendiam a considerar a 

pesquisa que era coincidente com suas crenças originais como sendo mais convincente do que a 

pesquisa que era contrária às suas crenças iniciais. Outra conclusão da pesquisa foi que as pessoas 

tinham a tendência a preservar ainda mais fortemente suas crenças iniciais após serem apresentadas 

às evidências mistas. De acordo com os autores da pesquisa, essa polarização das crenças não 

parece ser uma resposta racional, porque uma vez que podemos aprender com uma pesquisa que 

entra em conflito com nossas crenças iniciais, isso deveria ser um motivo para diminuir e não 

aumentar a confiança em tais crenças (Liao, 2010). Racionalmente falando, se temos evidências 

que conflitam com nossas crenças, isso poderia ser um motivo a nos levar à reflexão e/ou revisão 

das nossas crenças em vez de reforçá-las. Assim, Haidt utiliza essa pesquisa para argumentar que 

o raciocínio sofre influências que o tornam tendencioso ou biased. 

O terceiro é aquele que Haidt denomina de problema post-hoc. Esse problema é causado 

pelo fato de que o processo do raciocínio imediatamente oferece justificativas aos julgamentos 

intuitivos, causando a ilusão de que se trata de um raciocínio objetivo. É como se as pessoas 

gerassem explicações causais para seus julgamentos e quando elas são perguntadas por que 

determinada coisa é certa ou errada, elas explicam seus julgamentos como sendo derivados de suas 

teorias morais a priori. 

A ideia que as pessoas geram explicações causais a partir de teorias causais a priori é 

facilmente extensível ao domínio moral. Em uma entrevista sobre os julgamentos morais 

uma participante é convidada a decidir se uma ação é certa ou errada, e então é pedido que 

essa pessoa explique por que ela pensa assim. Mas, se as pessoas não têm acesso ao 

processo que subjaz suas avaliações automáticas iniciais como elas podem prover 

justificativas? Consultando suas teorias morais a priori. As teorias morais a priori podem 

ser definidas como um conjunto de normas culturalmente fornecidas para avaliar e criticar 

o comportamento dos outros. As teorias morais a priori fornecem razões aceitáveis de 

louvor e censura (...) uma vez que as justificativas que as pessoas dão estão intimamente 

relacionadas com os julgamentos que elas fazem, pesquisadores anteriores assumiram que 

as razões justificativas são as causas dos julgamentos. Mas, se as pessoas não têm acesso 

aos seus processos de julgamentos automáticos então o caminho causal reverso torna-se 

mais plausível (HAIDT, 2000, pp.12-13). 

 

Como podemos perceber, para Haidt, as pessoas têm intuições morais automáticas, mas 

quando são questionadas sobre o que justifica tais intuições, elas oferecem uma justificação post 

hoc utilizando-se de teorias morais a priori. Concordamos que em algumas circunstâncias os 



73 
 

nossos julgamentos podem surgir de forma automática conforme Haidt defende, entretanto, isso 

não significa dizer que é sempre o caso. Inúmeras vezes acontece de fazermos nossos julgamentos 

baseado na reflexão e na ponderação. Mas, não seria possível que, em determinadas ocasiões nos 

utilizássemos do raciocínio indutivo para chegarmos a nossos julgamentos morais, outras vezes 

nos utilizássemos das nossas intuições? Ou quem sabe poderíamos nos deparar com situações que 

utilizássemos ambos, o nosso raciocínio e as nossas intuições? Vejamos em que consiste um outro 

modelo. 

2.3. O modelo do equilíbrio reflexivo 

O modelo do equilíbrio reflexivo é um modelo de raciocínio moral proposto por Harman, 

Mason e Sinnot-Armstrog, baseado no método proposto por Rawls, que consiste em examinar 

nossos julgamentos morais sobre determinado assunto com base em sua coerência com as nossas 

crenças relativas a casos semelhantes. Assim, o modelo do equilíbrio reflexivo defende a ideia de 

que, para formarmos nossos julgamentos morais, nós usamos tanto o raciocínio como as nossas 

intuições. De acordo com esse modelo, para chegarmos a um julgamento moral coerente, nós 

passamos por um processo no qual testamos nossas intuições contra o raciocínio e testamos também 

o raciocínio contra nossas intuições (Liao, 2010).  Diferentemente do modelo intuicionista, o 

modelo do equilíbrio reflexivo não advoga que os julgamentos morais são o resultado de um 

processo intuitivo, mas defende que tanto as intuições como o raciocínio participam desse processo. 

De forma semelhante, o modelo do equilíbrio reflexivo também discorda do modelo 

racionalista do raciocínio moral. Com efeito, Harman, Mason e Sinnot-Armstrog argumentam 

contra o modelo dedutivo do raciocínio moral da seguinte forma: “nos parece que o modelo 

dedutivo é implausível como modelo para a maioria dos raciocínios morais” (Harman, Mason e 

Sinnot-Armstrog, 2009, p.241). Eles consideram que, não obstante as diversas abordagens sobre o 

raciocínio moral, o modelo do equilíbrio reflexivo aparece como uma opção viável, apesar de suas 

fragilidades. 

O termo equilíbrio reflexivo é tributário de John Rawls (1971) que desenvolveu esse 

método e aplicou a questões morais (DePaul, 2005). Em termos práticos, o método funcionaria da 

seguinte maneira: um agente moral S começa com um vasto conjunto de julgamentos morais, nesse 

sentido, podemos pensar que esse método não se propõe a formar ou gerar julgamentos morais. 

Esses julgamentos podem ser intuitivos para S, no sentido de que eles são espontâneos e podem 
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ser formados por proposições gerais ou particulares. Podemos conceber o equilíbrio reflexivo como 

um processo composto por algumas etapas. Assim, de acordo com Rawls (DePaul,2005), o 

primeiro passo nesse processo é S eliminar alguns julgamentos morais sobre os quais não tem muita 

convicção, que não são muito estáveis ou que foram formados em estados emotivos perturbados. 

Como sabemos, existem estados emocionais positivos e negativos em termos de valência, e os 

classificamos de acordo com a influência que podem exercer sobre nós. Quando estamos com raiva 

de alguém, por exemplo, dificilmente conseguimos emitir um julgamento positivo sobre essa 

pessoa. Então, nesse sentido, o primeiro passo no processo do equilíbrio reflexivo é eliminar alguns 

julgamentos tendenciosos ou instáveis.  Os julgamentos que restam formam o conjunto de 

julgamentos morais de S. O próximo passo seria a elaboração de uma teoria moral com um conjunto 

de princípios que possam fundamentar os tais julgamentos morais de S. É nesse estágio do processo 

que a coerência do método entra em cena. Assim, de um lado, existe o conjunto de princípios e, de 

outro, o conjunto de julgamentos morais, sendo que não pode haver uma incoerência entre ambos. 

Se uma incoerência surge entre a teoria e o conjunto dos julgamentos que foi formado, então é 

preciso uma revisão de ambos, uma vez que nenhum dos lados é privilegiado, a fim de se chegar a 

um sistema coerente de crenças morais. Nesse sentido, quando existe uma inconsistência, é 

necessário fazer uma reflexão sobre o que parece mais correto e plausível, a fim de que alguma 

coisa seja revista ou abandonada para que se consiga encontrar novamente a coerência no sistema.  

Se o equilíbrio reflexivo for o modelo de raciocínio empregado pelos agentes morais em 

face de suas deliberações, então começaríamos o processo de raciocínio com um conjunto de 

julgamentos morais já determinado. Logo, esse modelo, pelo menos nesse sentido, se diferencia do 

modelo dedutivo, visto que no modelo racionalista os julgamentos morais são o resultado do 

raciocínio.  Em relação ao modelo intuicionista, podemos dizer que são compatíveis no sentido de 

que é bastante plausível que, através do modelo intuitivo, se chegue à formação desse conjunto de 

julgamentos morais iniciais. Assim, uma vez de posse desse conjunto, o agente moral pode se 

engajar no raciocínio moral, seja por meio de um viés racionalista dedutivo, seja pela via do 

equilíbrio reflexivo. 

Com efeito, muitos de nós avaliamos nossos julgamentos morais sobre uma situação 

específica com base em nossas experiências ou de outras pessoas e, por isso, os nossos julgamentos 

morais não estão desvinculados das nossas crenças morais, nem, tampouco, de nossas crenças em 

geral. É certo que temos uma tendência a julgar as situações ou as pessoas de acordo com nossas 
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crenças. Se acreditamos que é errado beber, temos a tendência a julgar que todas as pessoas que 

bebem estão agindo errado. No entanto, quando um indivíduo bebe, dificilmente ele julgaria o ato 

de beber como errado. Se julgasse como errado e continuasse a beber, viveria um tipo de 

incoerência entre sua crença e sua atitude, de forma que, de acordo com o equilíbrio reflexivo, ele 

precisaria rever sua crença ou rever sua atitude a fim de estabelecer uma coerência entre ambas.  

Particularmente, pensamos que o equilíbrio reflexivo é um modelo de raciocínio bastante 

plausível, porém nos questionamos se seria a única maneira de se raciocinar ou se deliberar sobre 

o que devemos ou não fazer em termos morais. Ora, é possível defender um posicionamento 

flexível e amplo, no sentido de que podem existir diferentes maneiras de empreender as nossas 

deliberações. Da mesma forma, convém reconhecer que existem vários fatores que interferem, seja 

no modelo que seguimos para as nossas deliberações, seja na forma como deliberamos. É possível 

que determinadas pessoas possuam uma inclinação maior para utilizar o modelo racionalista 

dedutivo quando fazem suas deliberações, mas também é possível que alguém se utilize mais do 

modelo reflexivo ou intuitivo. Da mesma forma, podem existir situações em que a demanda seja 

mais para um modelo de raciocínio e não para outro. Como veremos na seção seguinte, existe outro 

modelo de raciocínio moral que abrange mais elementos do que os modelos supracitados, sendo 

bastante plausível que em determinadas circunstâncias, algumas pessoas se utilizem desse modelo 

em suas decisões morais.  

2.4. O modelo psicológico do raciocínio moral 

Desviando-se da vertente puramente logicista, encontramos uma teoria psicológica do 

raciocínio moral proposta por Bucciarelli, Khemlani e Johnson-Laird (2008). Trata-se de uma 

teoria que versa sobre as proposições morais e que se assenta em quatro princípios: 1) não existe 

um critério simples para escolher as proposições morais dentre a imensa gama de proposições 

deônticas existentes; 2) os mecanismo que subjazem às emoções e aos julgamentos morais são 

independentes e operam em paralelo, de modo que, em algumas circunstâncias, suscitam emoções 

antes dos julgamentos morais, enquanto que, em outras, suscitam julgamentos morais antes das 

emoções e, finalmente, em outras, suscitam ambos ao mesmo tempo; 3) os julgamentos deônticos 

dependem de inferências, sejam elas intuições inconscientes ou raciocínios conscientes; 4) as 

nossas crenças sobre o que é ou não moral não são completas nem consistentes. 
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Com efeito, tais autores propõem uma nova teoria do raciocínio moral baseada na 

consideração de inferências em geral sobre situações permissíveis (Bucciarelli &Johnson-

Laird,2005), em uma teoria das emoções (Oatley & Johnson-Laird, 1996) e na consideração das 

intuições (Johnson-Laird, 2006) (Bucciarelli, Khemlani e Johnson-Laird, 2008). Essa teoria faz 

uma abordagem sobre o processamento de informações e, por isso, é necessário realizar algumas 

distinções entre as emoções, as intuições e o raciocínio consciente.  

Ademais, a teoria psicológica do raciocínio moral destaca diferentes tipos de raciocínio e 

utiliza os termos raciocínio e inferência indistintamente, definindo-os como um processo mental 

sistemático que constrói ou avalia implicações a partir de premissas de algum tipo. Essas 

implicações podem ser dedutivas ou indutivas. A distinção entre esses dois tipos de inferências se 

dá da seguinte forma: as inferências dedutivas são aquelas em que a conclusão será sempre 

verdadeira se as premissas forem verdadeiras. Nesse sentido, é utilizada a definição usual de uma 

inferência dedutiva. Mas, de acordo com essa teoria, o que não for uma inferência dedutiva, ou 

seja, qualquer outro tipo de inferência que se apresente se não for dedutiva é classificada como 

indutiva, como, por exemplo, uma inferência que não é válida, mas que nos conduz a uma 

conclusão que aparentemente é verdadeira. 

 Um outro elemento distintivo é que as inferências dedutivas nunca nos trazem mais 

informações além das que se apresentam nas premissas, enquanto que as inferências indutivas vão 

além da plausibilidade de sua base de conhecimento inicial, nos trazendo informações que não 

estão contidas nas premissas. Como podemos perceber nessa distinção entre indução e dedução, 

não existe nada de novo. No entanto, a diferença entre as diversas formas que o raciocínio pode 

apresentar-se, tem um papel importante nessa teoria psicológica do raciocínio moral.  Nessa 

concepção, o raciocínio vai diferenciar-se à medida que um indivíduo apresenta maior ou menor 

grau de consciência das premissas e conclusões. Então, nesse sentido, de acordo com os graus de 

consciência apresentados por um indivíduo em seu processo de raciocínio, este pode ser 

classificado como dedutivo ou indutivo.  

Em consonância com outros psicólogos, nós usamos o termo intuição para se referir ao 

raciocínio que parte de premissas inconscientes mas que chega a conclusões conscientes. 

Em contraste, usamos o termo raciocínio consciente para nos referirmos ao raciocínio que 

parte de premissas conscientes e chega a conclusões conscientes. Apesar desse contraste 

o processo de raciocínio é, por si só, amplamente inconsciente. (BUCCIARELLI, 

KHEMLANI E JOHNSON-LAIRD, 2008, p. 123) 
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Como vimos, na teoria intuicionista, Haidt propõe que as avaliações ou os julgamentos 

morais surgem automaticamente através de um processo intuitivo e que o raciocínio seria posterior 

a esse processo. Dessa forma, fica clara a existência de dois sistemas que interagem no que 

chamamos de raciocínio moral. Aparentemente, Bucciarelli, Khemlani e Johnson-Laird, (2008) 

concordam com Haidt quanto à existência de dois sistemas. No entanto, a teoria psicológica 

apresenta diferentes componentes e abordagens em relação àquela. Inicialmente, encontramos uma 

distinção entre as intuições e o raciocínio consciente feita de acordo com as teorias do raciocínio 

embasadas no processo dual. Esse processo dual refere-se a dois tipos de processamento.  Um é 

heurístico, baseado em inferências rápidas e automáticas, e o outro é um processo mais lento, 

baseado em deliberações conscientes fundadas em princípios normativos. A despeito dessa 

diferença, o mais importante na teoria psicológica do raciocínio moral é que somente o raciocínio 

consciente é capaz de apresentar uma conclusão intermediária na memória e, consequentemente, 

raciocinar de uma maneira recursiva. Encontramos um exemplo citado por Bucciarelli, Khemlani 

e Johnson-Laird, (2008), que bem ilustra a importância dessa conclusão intermediária no processo 

de raciocínio. Consideremos as seguintes premissas:  

P1:Todo mundo tem preconceito contra as pessoas preconceituosas.  

P2: Anne tem preconceito em relação a Beth.  

A partir dessas duas premissas será que podemos concluir que:  

C: Chuck tem preconceito contra Di?  

De acordo com os autores da referida teoria, de um ponto de vista intuitivo a resposta seria 

não, pois nada foi afirmado a respeito de Chuck e Di. No entanto, o raciocínio consciente e 

recursivo nos permite fazer uma cadeia correta de inferências como se segue.  

Pelo fato de que Anne tem preconceito contra Beth, e, de acordo com P1, podemos dizer 

que todo mundo tem preconceito contra Anne. Consequentemente, Di é preconceituosa em relação 

a Anne. Se Di é preconceituosa em relação a Anne, então de acordo com P1, todo mundo tem 

preconceito em relação a Di, inclusive Chuck. Logo, Chuck tem preconceito em relação a Di.  

O processo não recursivo das intuições não pode fazer esse tipo de inferência, mas quando 

deliberamos conscientemente, compreendemos sua validade (Cherubini & Johnson-Laird, 

2004). O raciocínio consciente portanto tem um poder computacional maior que o 

raciocínio inconsciente e por isso pode, por vezes, anular nossas intuições. 

(BUCCIARELLI, KHEMLANI E JOHNSON-LAIRD, 2008, p. 124) 
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Sendo feitas essas considerações gerais a respeito da teoria psicológica do raciocínio moral 

e de acordo com os quatro princípios que baseiam essa teoria, nos perguntamos de que forma esses 

princípios são determinantes nesse modelo. O primeiro ponto a ser considerado são as proposições 

morais, uma vez que se trata de uma teoria sobre tais proposições. 

2.4.1. As proposições morais 

Que tipo de definição podemos dar às proposições morais dentro dessa teoria? As 

proposições morais são um tipo de proposições deônticas que nem sempre têm uma ligação com a 

moralidade. Ou seja, as proposições deônticas formam um conjunto de proposições concernentes 

ao que se pode ou não fazer, deve ou não fazer, em todos os âmbitos, sendo, portanto as proposições 

morais, um subconjunto desse conjunto. Em vários domínios temos regras acerca do que podemos 

ou não fazer, do que devemos ou não fazer. Na nossa cultura, por exemplo, não devemos arrotar à 

mesa, e essa regra de conduta não se enquadra no subconjunto das regras morais, porém faz parte 

das regras de etiqueta, as quais constituem o conjunto de proposições deônticas.  

O primeiro princípio que serve de base para a teoria psicológica é que não existe um critério 

simples para escolher as proposições morais dentre a imensa gama de proposições deônticas. Então, 

como seria feita essa escolha? Ora, as teorias em geral postulam que existe um mecanismo 

específico para o raciocínio moral e, por causa desse postulado, o pré-requisito para essas teorias é 

definir as proposições deônticas que pertencem à moralidade, visto que o mecanismo não se aplica 

a proposições que não sejam ligadas à moralidade, como no exemplo das regras de etiqueta à mesa. 

 Os racionalistas, por sua vez, sugerem que a verdade das proposições morais não é uma 

questão de gosto ou preferências, mas um atributo da razão (Bucciarelli, Khemlani e Johnson-

Laird, 2008). Um exemplo clássico disso é o imperativo categórico de Kant que independe de 

inclinações pessoais, já que uma ação deve ser realizada porque a razão, por meio de suas leis e 

princípios, assim determinou e não por qualquer outra inclinação ou desejo. De acordo com Wood 

(2008), para Kant os juízos morais corretos devem, em última análise, ser deriváveis de um único 

princípio fundamental, o qual apresenta-se em diferentes formulações. Uma dessas formulações é 

a fórmula da lei universal: “Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo 

querer que ela se torne lei universal”. Outra formulação é a fórmula da autonomia: “A moralidade 

é, pois, a relação das ações com a autonomia da vontade, ou seja, com a legislação universal 
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possível por meio de suas máximas” (Wood, 2008, p.165).  No entanto, Bucciarelli, Khemlani e 

Johnson-Laird, (2008) apontam algumas dificuldades em se utilizar essa reivindicação como um 

critério putativo para as proposições morais.  Uma dessas dificuldades é que não é algo fácil avaliar 

se uma ação está sendo realizada por ela mesma, ou seja, se a motivação para realizá-la encontra-

se na ação mesma – no interesse da razão - ou se existe alguma inclinação pessoal. 

Hare (1981), apud Bucciarelli, Khemlani e Johnson-Laird, (2008), argumenta que existem 

três critérios que governam as proposições morais: a universalidade, ou seja, proposições são 

universais e, por isso, são aplicadas para qualquer pessoa para quem as suas pré-condições são 

válidas. Esse critério, como pudemos ver acima é o cerne da formula universal kantiana.  Outro 

critério é que elas são prescritivas, ou seja, elas não descrevem fatos ou estado de coisas, mas o 

que o agente moral deve ou não fazer. O terceiro critério é que as proposições morais são 

avaliativas, isto é, elas dizem o que é certo e o que é errado. Aparentemente, esses critérios não 

são exclusivos das proposições morais, podendo ser aplicados também a outros tipos de 

proposições deônticas. Portanto, os critérios propostos por Hare não resolvem o problema de como 

identificar e escolher as proposições morais. 

Existem várias outras formulações e critérios acerca de como distinguir as proposições 

morais, mas são facilmente refutadas por contraexemplos, de forma que a primeira hipótese da 

teoria psicológica do raciocínio moral é o princípio da indefinibilidade moral. De acordo com esse 

princípio, não existe uma forma simples de dizer se uma proposição sozinha concerne à moralidade 

ou às questões de dever em geral, isto é, se ela se refere ao que é obrigatório ou não, ao que é 

permitido ou não ou ao que se deve ou não fazer (Bucciarelli, Khemlani e Johnson-Laird, 2008). É 

interessante destacar que temos uma tendência a pensar que as questões de dever, obrigação, 

permissão, são sempre do escopo da moralidade, porém, como vimos, nem sempre é o caso. Assim, 

por exemplo, a questão deôntica se uma pessoa deve ou não comer carne pode assumir ou não uma 

conotação moral. Pode ser uma questão de saúde, de gosto, ou ainda uma questão moral. Nesse 

sentido, tudo vai depender da interpretação da pessoa que avalia a proposição. O princípio da 

indefinibilidade não diz que não existem proposições morais, mas que é difícil identificá-las, uma 

vez que a linha que separa as proposições deônticas em geral das proposições morais é, por vezes, 

muito tênue.  
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Sabemos que, reconhecendo ou não as proposições morais, é fato que nós elaboramos 

raciocínios a fim de solucionar nossas questões e demandas morais. Então, qual é a importância do 

princípio da indefinibilidade? Acerca dessa questão, a teoria psicológica do raciocínio moral parte 

da hipótese de que o raciocínio moral não se processa da mesma forma que outros tipos de 

raciocínio. Se isso for o caso, então deve existir um modo através do qual a mente identifica as 

proposições morais. Mas se não existe um critério ou um modo através do qual a mente identifica 

e seleciona as proposições morais, então é bastante plausível que o raciocínio moral seja apenas 

um raciocínio sobre as proposições deônticas que dizem respeito à moralidade. Sendo assim, 

precisamos apenas invocar os mecanismos que se aplicam a todo tipo de raciocínio deôntico 

(Bucciarelli, Khemlani e Johnson-Laird, 2008). Convém, pois, pensar como as emoções poderiam 

interagir com o raciocínio moral e com a moralidade. 

2.4.2. As emoções e a moral 

A segunda hipótese da teoria psicológica é o princípio dos sistemas independentes segundo 

o qual as emoções e as avaliações deônticas são baseadas em sistemas independentes que operam 

em paralelo. As nossas emoções são algo intrínseco à nossa natureza e, se pensarmos em termos 

evolutivos, podemos dizer que elas são mais antigas do que os princípios deônticos e a própria 

moralidade (Bucciarelli, Khemlani e Johnson-Laird, 2008). Existem algumas teorias que defendem 

que as intuições, incluindo as emoções, contribuem para as avaliações morais, ou mesmo que são 

a causa dos julgamentos morais, como vimos no modelo intuicionista social de Haidt. Existem 

ainda outras teorias que defendem que os julgamentos morais contribuem para as emoções (Hauser, 

2006, apud Bucciarelli, Khemlani e Johnson-Laird, 2008). Entretanto, de acordo com o princípio 

dos sistemas independentes, nenhuma dessas teorias é mais correta, visto que, segundo a teoria 

psicológica, em algumas situações temos uma resposta emocional antes da avaliação moral, logo 

se trata de uma situação em que prevalece a emoção. É certo que, em algumas ocasiões, o 

julgamento moral surge antes da manifestação de uma emoção e, nesse caso, o julgamento moral 

prevalece. Há ainda outras situações em que aparecem as duas reações ao mesmo tempo e, nesse 

sentido, temos uma situação neutra em relação a quem prevalece (Bucciarelli, Khemlani e Johnson-

Laird, 2008). A conclusão a que os autores da teoria psicológica chegaram é que, de acordo com 

o exposto, a hipótese de que as emoções ou intuições antecedem os julgamentos morais é falsa 

visto que nem todo mundo tem uma tendência uniforme de experimentar uma emoção antes dos 

julgamentos ou sempre que alguém julga algo moralmente isso deflagra uma emoção. 
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Apesar de ser uma hipótese plausível, não é de todo verdadeira. Um contraexemplo que 

podemos usar para enfraquecer a hipótese de que as emoções não antecedem os julgamentos morais 

é o seguinte: os dois filhos de um casal esfaquearam os dois e os deixaram sangrar até a morte para 

receberem a herança. Estamos diante de um crime hediondo em que a simples constatação do que 

aconteceu nos causa horror, indignação, etc.. Em geral, temos uma tendência a sentir antipatia, 

raiva, indignação e desaprovar as ações que consideramos ruins ou moralmente más, como atos de 

violência, de desonestidade, entre outros. Da mesma forma, temos uma tendência a sentir emoções 

positivas, como alegria, sentimento de aprovação, admiração em relação a atos de coragem, 

bondade, generosidade, e assim por diante. Diante de situações assim, as emoções aparecem de 

imediato e preside o julgamento, dificilmente emitiríamos um julgamento nessa situação que não 

fosse influenciado ou mesmo determinado pelo sentimento de indignação. 

 Mas, ao defendermos que existem situações em que os julgamentos são embasados em 

emoções, não estamos afirmando que isso é sempre o caso em todas as circunstâncias, pois é 

possível fazermos julgamentos morais sem que nenhuma emoção seja evocada ou participe do 

processo. Nesse sentido, de acordo com o princípio de sistemas independentes, o processo que 

subjaz às emoções independe do processo que subjaz às avaliações deônticas. Entretanto ser 

independentes não significa que eles não se influenciem mutuamente, pois eles podem influenciar-

se mutuamente em ambas as direções, mas as avaliações deônticas, incluindo os julgamentos e as 

intuições morais, dependem de inferências. Essa hipótese evoca o princípio, ou terceira hipótese 

dessa teoria, que é o princípio do raciocínio deôntico. 

2.4.3. O raciocínio deôntico 

O princípio do raciocínio deôntico considera que todas as avaliações deônticas, incluindo 

as intuições morais, dependem de inferências, de modo que a teoria psicológica diverge da teoria 

intuicionista. Ambas as teorias fazem a divisão dos dois sistemas, o sistema intuitivo ou emocional 

e o sistema do raciocínio. No entanto, vimos que, para Haidt (2000), o sistema intuitivo, na grande 

maioria das vezes, antecede o sistema racional que é post hoc ou posterior ao sistema intuitivo, 

sendo acionado quando há necessidade de justificar os julgamentos gerados pelas intuições. Já a 

teoria psicológica postula que os sistemas são independentes, ou seja, eles não dependem um do 

outro. Por exemplo, podemos vivenciar emoções em muitas circunstâncias da nossa vida que não 

têm ligação com nenhum componente moral ou deôntico e, muitas vezes, somos capazes de 
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identificar algum evento moralmente errado ou certo, sem que esse evento nos evoque nenhuma 

emoção (Bucciarelli, Khemlani e Johnson-Laird, 2008). Concordamos com essa ideia, pois ela não 

descarta a possibilidade de que existam casos em que as emoções influenciam direta ou 

indiretamente nossos julgamentos morais e nossos raciocínios. Veremos, no capítulo 5, como as 

nossas emoções podem ser necessárias em alguns casos de raciocínio moral, seja ele assumido 

como um caso especial ou simplesmente como um caso de raciocínio deôntico, como defendem os 

proponentes da teoria psicológica. 

Conforme vimos, o princípio da indefinibilidade moral sugere que não existe um 

mecanismo inferencial diferente para se lidar com as proposições morais. Dessa forma, o raciocínio 

sobre as proposições morais é o mesmo que lida com qualquer outra proposição deôntica. Estas 

são formalizadas através da lógica deôntica, comumente conhecida como a lógica do dever, a qual 

é baseada em conceitos de permissibilidade e obrigação, que são definidos da seguinte maneira: 

se uma pessoa A é obrigada a fazer X, então não é permissível para A não fazer X e, se é permitido 

para A fazer X, então não é obrigado a X não fazer A, ou seja, os conceitos de obrigação (O), 

permissão (P), e proibição (F) podem ser derivados entre si. Se pegarmos o conceito de obrigação 

(O) como primitivo OAPA, então podemos derivar os outros conceitos PA OA e 

FAPA ou FAOA. Assim, a lógica deôntica tem a função de analisar inferências válidas que 

possuem enunciados os quais apresentam noções de dever ou obrigação, ou seja, ela lida com 

inferências que envolvem proposições deônticas e se utiliza de determinadas regras de inferência, 

com a pretensão de formalizar os raciocínios deônticos. 

A teoria psicológica do raciocínio moral considera que o raciocínio moral segue o mesmo 

mecanismo que o raciocínio deôntico, mas concebe este último diferentemente do que foi exposto 

acima. De acordo com essa teoria, o raciocínio deôntico não depende das regras lógicas de 

inferências, mas de modelos mentais. A teoria dos modelos mentais vem sendo desenvolvida por 

Johnson-Laird em vários trabalhos e conta com muitos colaboradores. Grosso modo, essa teoria 

postula que as possibilidades são um ponto central para o raciocínio e as proposições deônticas 

concernem a possibilidades deônticas, isto é, a estados permissíveis, ou a estados não permissíveis 

de ação. Se uma ação é comum a todos os modelos, os quais representam o que é permissível, então 

é obrigatório.  
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Na teoria dos modelos mentais, cada modelo representa uma possibilidade. Vejamos esse 

exemplo encontrado em Bucciarelli, Khemlani e Johnson-Laird, (2008). Suponhamos que você 

tem permissão para executar apenas uma das duas ações seguintes: 

Ação 1: pegue a maçã, ou a laranja, ou as duas.  

Ação 2: pegue a pera, ou a laranja, ou as duas. 

Pergunta-se: você tem permissão para pegar a laranja? 

De acordo com o modelo mental representado pela ação 1, você pode pegar a laranja, se 

você considerar o modelo representado pela ação 2, então você conclui que também pode pegar a 

laranja. Assim, retornando à questão inicial, se você tem permissão para pegar a laranja, e se você 

levar em consideração só os modelos representados pelas ações 1 e 2, você poderia imediatamente 

responder que tem permissão para pegar a laranja. No entanto, essa resposta é uma ilusão, pois 

existe a restrição de poder executar apenas uma das ações. De uma perspectiva geral, se for 

permitido fazer uma ação, a outra ação é interditada, e pegar a laranja seria a efetivação das duas 

ações. A teoria dos modelos mentais postula que os seres humanos raciocinam imaginando as 

circunstâncias descritas nas premissas e prevêem modelos mentais dessas possibilidades, focando 

no que é verdade à custa do que é falso. Existem evidências que corroboram a tese de que o 

raciocínio humano depende de modelos mentais. Os modelos mentais são construídos a partir da 

percepção, memória e imaginação. Partindo desses componentes, os seres humanos os manipulam 

para fazer as inferências que irão embasar suas ações (Jonhson-Laid, 2004). 

2.4.4. Inconsistência moral 

A última hipótese que compõe a teoria psicológica do raciocínio moral é o princípio da 

inconsistência moral, segundo o qual as crenças, que são a base das intuições morais e do raciocínio 

consciente, não são completas nem consistentes. Esse princípio deixa espaço para a existência de 

conflitos morais. Se esses conflitos são solucionáveis ou não, trata-se de uma outra discussão que 

iremos desenvolver no próximo capítulo. O que nos interessa aqui é entender de que forma as 

inconsistências são tratadas nessa teoria. Considerando-se o princípio do raciocínio deôntico, e 

supondo-se que essa hipótese seja verdadeira, então convém indagar: de que forma o princípio da 

inconsistência entra em jogo, uma vez que sabemos que a lógica deôntica clássica não lida com 

inconsistências? 
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As evidências apontadas por Bucciarelli, Khemlani e Johnson-Laird, (2008), ao defenderem 

a hipótese da inconsistência moral, são de que os conflitos morais que aparecem em determinadas 

circunstâncias são devido às inconsistências no conjunto de crenças que subjaz aos julgamentos 

morais. Isso decorre do fato de que, em determinadas situações, a pessoa fica impossibilitada de 

fazer uma avaliação moral. Por exemplo, a questão sobre comer ou não carne é uma questão moral? 

Ora, para muitas pessoas não se trata de uma questão moral, enquanto outras pensam o contrário. 

Essa diferença é devido ao conjunto de crenças que cada indivíduo possui. Para alguns 

vegetarianos, por exemplo, a questão de não comer carne pode estar amparada na questão do gosto 

(não gostar da carne), para outros pode envolver a questão da saúde (em razão do índice de certos 

tipos de câncer associados ao consumo da carne) e outros podem amparar sua decisão de não comer 

carne em questões morais (ser contra a violência e os maus tratos aos animais, ser contra as 

consequências ambientais acarretadas pela indústria da carne, etc.). Normalmente, em um sistema 

lógico consistente e completo não podem ocorrer esses tipos de incertezas presentes nas nossas 

crenças morais. Dessa forma, os princípios do raciocínio deôntico e da inconsistência moral 

implicam que os indivíduos se deparam, e às vezes até constroem, dilemas insolúveis. 

Em suma, a teoria psicológica do raciocínio moral postula quatro hipóteses que 

suspostamente representam o processo do raciocínio moral. Como foi exposto, existe uma 

dificuldade em se diferenciar as proposições morais dentre as proposições deônticas, o que implica 

em assumir que não existe nenhum mecanismo especial de raciocínio concernente às sentenças 

morais. Ou seja, o raciocínio moral e as intuições morais seguem o modelo inferencial deôntico, 

de forma que as inferências relativas às intuições partem de premissas inconscientes e chegam a 

conclusões conscientes. Por outro lado, o raciocínio parte de premissas conscientes e chega a 

conclusões conscientes. Nesse sentido, existem dois sistemas que operam paralela e 

independentemente e dizem respeito às intuições e emoções, de um lado, e ao raciocínio consciente, 

de outro. O conjunto de crenças que embasam os julgamentos morais é incompleto e inconsistente 

implicando, com isso, que existem dilemas de difíceis soluções. 

Podemos perceber que as teorias que indicamos acima apresentam semelhanças e 

dessemelhanças entre si. Se comparamos a teoria racionalista com a teoria psicológica, percebemos 

que um ponto divergente é a questão das inconsistências. A teoria racionalista não permite a 

existência de inconsistência, uma vez que o princípio da não-contradição faz parte de seu conjunto 

de axiomas. Noutra perspectiva, apesar de a teoria psicológica assumir o raciocínio inferencial 
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deôntico, ela postula a existência de inconsistências no conjunto de crenças a partir do qual as 

inferências são feitas de forma a surgirem dilemas morais. O fato de a teoria psicológica defender 

a hipótese das inconsistências morais, e a hipótese de que o raciocínio moral não é diferente do 

raciocínio deôntico, de um ponto de vista lógico, pode ser um problema se o raciocínio deôntico 

for o raciocínio deôntico clássico em que o princípio da não-contradição é essencial. Como 

veremos no próximo capítulo, um dos problemas de se pensar em dilemas morais a partir de um 

paradigma deôntico clássico é a existência de incompatibilidade entre essas duas hipóteses. Se 

consideramos que o raciocínio moral segue um modelo de raciocínio deôntico clássico, então a 

pressuposição de que existem dilemas morais deve ser abandonada e vice-versa. Essa análise será 

melhor explorada no próximo capítulo. 

Se compararmos a teoria intuicionista com a teoria psicológica, apesar de a teoria 

psicológica aceitar a presença de intuições e emoções morais, e aceitar também a existências de 

dois sistemas como a teoria intuicionista, veremos que os pressupostos que suportam essas duas 

teorias são distintos. Assim, enquanto na teoria intuicionista o sistema intuitivo é automático, ou 

seja, não é intencional e aparece como a causa dos julgamentos morais, na teoria psicológica as 

intuições e emoções não são a causa dos julgamentos morais, pois constituem um sistema 

independente e não são automáticas, mas seguem um processo inferencial cuja diferença em 

relação ao processo do raciocínio é que, enquanto o raciocínio parte de premissas conscientes, as 

intuições e emoções partem de premissas inconscientes, de forma que somente o resultado do 

processo vem à consciência. Se a teoria intuicionista defende que o raciocínio acontece posterior 

aos julgamentos decorrentes de um processo automático intuicionista, a teoria psicológica 

considera que as emoções e o raciocínio são inferências que operam em sistemas independentes, 

porém paralelos, de modo que pode haver influências de um em relação ao outro, nos dois sentidos. 

Relacionando a teoria do equilíbrio reflexivo com as teorias intuicionista e psicológica 

podemos perceber que, tal como estas teorias, aquela também considera as intuições como parte 

do processo de deliberação. No entanto, o equilíbrio reflexivo busca a coerência tentando resolver 

todas as inconsistências que possam aparecer no processo. Assim, podemos pensar que dificilmente 

o equilíbrio reflexivo aceitaria a existência de dilemas morais genuínos, como é o caso da teoria 

psicológica.  



86 
 

Apesar de haver teorias que não comportam a existência de dilemas morais, a exemplo da 

racionalista, temos muitas evidências de sua existência e de como eles interferem nas nossas vidas. 

Várias são as questões que concernem ao problema dos dilemas morais dentro das teorias morais, 

como, por exemplo, se eles existem ou não, e, em existindo, se seriam todos solucionáveis. 

Ademais, como o raciocínio moral, dependendo da teoria em questão, consegue deliberar em 

situações que envolvem conflitos morais? Com base nas teorias do raciocínio moral apresentadas 

nesse capítulo, faremos, na parte seguinte do nosso trabalho, uma análise dos dilemas morais sob 

o viés de cada uma dessas teorias com o intuito de descobrir até que ponto elas são capazes de lidar 

com essa situação específica de raciocínio moral. 
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3. UM CASO ESPECÍFICO DE RACIOCÍNIO MORAL: OS DILEMAS MORAIS 

 

Os conflitos morais há muito têm sido reconhecidos como fazendo parte das nossas vidas. 

Desde as tragédias gregas, tais conflitos se fazem presentes, como, por exemplo, o dilema de 

Antígona, na famosa peça de Sófocles.  Apesar de Antígona ser uma obra literária que retrata os 

costumes e os conflitos de uma época bem remota, algumas vezes observamos que tais conflitos 

fazem parte do nosso cotidiano. Imagine uma pessoa que possui um determinado conjunto de 

crenças do qual fazem parte dois princípios: “é proibido receber sangue de outra pessoa” e “a vida 

humana sempre deve ser preservada”. Então, em uma circunstância da vida, a esposa dessa pessoa 

está hospitalizada em estado gravíssimo e sua sobrevivência depende de transfusões sanguíneas. 

Se considerarmos que os dois princípios que guiam a decisão nesse conflito possuem igual 

relevância, então podemos perguntar: o que essa pessoa fará? Ele salvará a vida da esposa ou vai 

impedir que ela receba sangue de outra pessoa? Para quem não confere a mesma relevância aos 

dois princípios, esse conflito é facilmente solucionável, mas para quem lhes dá a mesma relevância, 

o processo decisório será extremamente difícil e com consequências emocionais e psicológicas 

significativas.  

Com efeito, frequentemente somos chamados a deliberar sobre questões de cunho moral que 

nos demandam uma decisão acerca do que fazer. E, normalmente, como vimos no capítulo anterior, 

podemos fazer uma inferência e nos guiar por um princípio ou um código, ou seja, podemos seguir 

determinadas razões e decidir o que fazer. No entanto, nem sempre as questões morais são 

facilmente resolvidas, pois existem questões específicas que não podem ser solucionadas de forma 

trivial, como, por exemplo, os dilemas morais, os quais são sempre motivo de uma ampla discussão 

dentro da filosofia. Nesse capítulo, apresentaremos o conceito de dilemas morais, os problemas 

que esse conceito acarreta se analisado dentro do paradigma da lógica clássica e como eles podem 

ser tratados dentro de cada uma das teorias do raciocínio moral que apresentamos no capítulo 

anterior. 

3.1. O conceito de dilema moral 

Um exemplo clássico de dilema moral encontrado na literatura refere-se ao diálogo entre 

Sócrates e Céfalo, presente no Livro I da República de Platão.  No referido texto, Sócrates pergunta 

a Céfalo o que é justiça, ao que ele responde: “é pagar o que se deve”. Porém, Sócrates, em seu 
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exercício maiêutico, refuta essa definição sugerindo que existem determinados casos em que 

“pagar o que se deve” pode ser errado. Por exemplo, imaginemos a situação em que pedi uma arma 

emprestada a um amigo, mas esse amigo apresenta um desequilíbrio mental no momento em que 

eu deveria devolvê-la. Ora, nessas circunstâncias seria errado entregar-lhe a arma e colocar em 

risco a vida de outras pessoas. Percebemos aqui o conflito entre duas regras morais. De um lado, 

existe a regra moral segundo a qual “devemos pagar uma dívida” e, nesse caso, o que é devido é a 

arma que foi recebida como empréstimo; de outro lado, existe a regra “devemos preservar aos 

outros e a nós mesmos contra danos”. Assim, se a arma for devolvida nas condições em que o 

amigo encontra-se, existe uma probabilidade muito grande que ele possa vir a ferir ele mesmo ou 

outras pessoas. Diante dessa situação conflituosa, o que deveria ser feito? Nesse caso, a decisão 

não seria muito difícil de ser tomada, uma vez que as duas regras que conflitam possuem 

relevâncias bem definidas. É mais importante prevenir que as pessoas sejam feridas do que 

devolver a arma tomada como empréstimo. 

Contudo, nem sempre nas situações de conflitos a decisão se processa facilmente. Existem 

situações de dilemas em que o agente moral encontra-se encurralado. Para usar uma expressão 

popular, poder-se-ia definir essa situação-limite do seguinte modo: “se correr o bicho pega, se ficar 

o bicho come”. Um exemplo de dilema moral bastante explorado na ética é o dilema do trem e suas 

variações15. Assim, um trem desgovernado está prestes a atingir e matar cinco pessoas que estão 

trabalhando nos trilhos, mas antes do trem atingir tais pessoas há um atalho, de modo que, se a 

alavanca for puxada, isso mudará o percurso do trem fazendo com que ele siga noutra direção. 

Entretanto, nesse atalho existe uma pessoa trabalhando nos trilhos. Supondo que há alguém 

próximo à alavanca, o que essa pessoa deveria fazer? Deve ela deixar o trem matar as cinco pessoas 

ou puxar a alavanca de forma a matar apenas uma e salvar as demais? Nesse exemplo, 

considerando-se o princípio moral de preservação da vida, temos que esse princípio entra em 

conflito com ele mesmo, visto que o pré-requisito para preservar a vida é não preservar a vida. 

Esses dois exemplos servem para termos uma noção do que são os dilemas morais. O que 

existe de comum entre esses dois exemplos é o conflito, mas se trata de dois tipos diferentes de 

impasse. No primeiro caso, vimos que dois princípios distintos conflitam entre si e a solução se 

apresenta na medida em que ponderamos e atribuímos um grau de relevância a um princípio em 

                                                           
15 Greene (2001), Foot (1967), etc. 
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detrimento de um outro. No segundo exemplo, no entanto, a solução não se apresenta de uma forma 

trivial, porque não tem um princípio mais relevante.  

Levando-se em consideração os exemplos mencionados, podemos dizer que os dilemas 

morais são situações de conflitos em que um agente moral é requerido a fazer duas ações, mas não 

é possível fazer ambas, apesar da existência de uma obrigação moral atrelada a cada uma dessas 

ações. Aparentemente, o agente está fadado ao fracasso, uma vez que não importa o que ele escolha, 

pois sempre existirá uma ação que não será efetivada, e, por causa da conotação obrigatória ou de 

dever pertinente a essa ação que não foi executada, ficará sempre a sensação de que há alguma 

coisa errada ou indevida. 

3.1.1. As obrigações morais 

De acordo com essa noção de dilema moral acima mencionada, existe um conflito entre 

duas obrigações ou dois deveres morais (não fazemos aqui uma distinção entre dever e obrigação 

moral). Se uma pessoa está diante de um dilema moral, significa que ela tem a obrigação de fazer 

a ação A e a obrigação de fazer a ação B, mas não pode realizar as duas ações. Em alguns casos, 

as obrigações conflitantes são diferentes e em outros casos são iguais. A diferença entre esses tipos 

de dilemas pode ser elucidada através da diferenciação entre os dois tipos de obrigações que, de 

acordo com Ross (1930), são as obrigações prima facie e as obrigações all-things-considered. 

A distinção entre esses dois tipos de obrigação está baseada no grau de relevância que elas 

apresentam. Dizemos que existe uma obrigação prima facie a orientar uma ação quando há uma 

razão moral para se realizar essa ação, ou seja, essa ação possui a característica de ser o certo a ser 

feito. No entanto, as obrigações prima facie podem ser, e geralmente são, sobrepujadas por outras 

obrigações mais relevantes. Lembrando o exemplo mencionado anteriormente sobre a obrigação 

de devolver a arma ao amigo, podemos dizer que se trata de uma obrigação prima facie, pois, 

isoladamente, ela parecia ser a coisa certa a ser feita, no entanto, dado as circunstâncias – o amigo 

poderia ferir as pessoas devido ao seu desequilíbrio mental – essa obrigação foi preterida pelo dever 

de evitar danos aos outros. 

Quanto às obrigações all-things-considered, estas são consideradas as mais relevantes, ou 

seja, são obrigações que uma pessoa não pode deixar de cumprir. Uma obrigação all-things-

considered de se realizar uma ação A, por exemplo, significa que dados todos os fatores 

moralmente relevantes, A é o que a pessoa deve fazer. Com isso, a obrigação A tem como suporte 
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para sua efetivação razões morais mais fortes do que as outras obrigações. Assim, de acordo com 

essa distinção entre obrigações prima facie e obrigações all-things-considered, no primeiro 

exemplo citado acima, devolver a arma ao amigo seria uma obrigação prima facie, pois seria 

facilmente sobreposta pela obrigação de evitar que pessoas fossem feridas. Como entre essas duas 

obrigações essa última possui razões morais mais relevantes para ser efetivada, ela se constitui 

como uma obrigação all-things-considered. É interessante observar que essa categorização é, em 

certo sentido, relativa e contextual, pois podemos dizer que, a priori, as obrigações são prima facie, 

porém, quando contextualizadas e confrontadas com outras, podem se tornar uma obrigação all-

things-considered. 

3.1.2. Os tipos de dilemas morais 

Retomando ainda a questão acerca das obrigações morais, existem conflitos em que as 

obrigações conflitantes são distintas e, por meio da ponderação e da comparação, podemos decidir 

quais delas devem ser abandonadas. Mas, isso nem sempre é o caso, pois existem dilemas em que 

nenhuma das obrigações pode ser descartada, seja por possuírem a mesma relevância, seja por se 

tratar da mesma obrigação em conflito. Assim, de acordo com o tipo de obrigação envolvida no 

dilema, ele pode ser classificado como um dilema moral genuíno ou um dilema moral não genuíno, 

também designado como aparente. 

Os dilemas morais genuínos são aqueles em que nenhuma das obrigações se sobrepõe a 

uma outra, ou seja, é um tipo de dilema simétrico. Isso significa que não existe maior ou menor 

relevância entre as obrigações envolvidas no dilema. Um exemplo famoso que ilustra um dilema 

moral genuíno é, como já mencionamos, “a escolha de Sofia”.  Nesse dilema, Sofia tinha a 

obrigação de salvar um dos filhos, caso contrário ambos morreriam, mas, para salvar um deles, 

seria preciso não salvar o outro. Percebemos que, entre essas duas obrigações, não existe uma mais 

relevante do que a outra, de forma que se trata de um dilema moral genuíno e simétrico. De acordo 

com a distinção entre os tipos de obrigação, vemos que os dilemas morais genuínos são aqueles 

compostos por duas obrigações all-things-considered que conflitam entre si. 

Já os dilemas morais não genuínos ou aparentes são aqueles em que não existe uma simetria 

entre as obrigações morais, por isso é possível fazer uma avaliação acerca de qual obrigação é mais 

relevante a seguir em dadas circunstâncias. Geralmente esse tipo de dilema ocorre entre uma 

obrigação prima facie e uma obrigação all-things-considered. A obrigação prima facie é a 
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obrigação que é preterida em detrimento da obrigação all-things-considered. Em casos como esse, 

os dilemas são facilmente solucionados se comparados com a complexidade da solução que 

caracteriza os dilemas genuínos. Vejamos um exemplo desse tipo de dilema que chamaremos de 

“dilema da Ana”. Assim, suponha que Ana prometeu encontrar-se com Jane para o jantar, mas no 

caminho para o restaurante ela encontrou uma criança perdida pedindo ajuda para encontrar seus 

pais. Se Ana parar para ajudar a criança, ela não conseguirá chegar ao restaurante a tempo e também 

não tem como avisar a Jane que vai se atrasar porque ela esqueceu seu telefone celular em casa. 

Noutra perspectiva, se Ana não ajudar a criança, ela pode não encontrar seus pais e ficar à mercê 

dos perigos da cidade. Assim, por um lado, Ana tem a obrigação de manter a promessa em relação 

à Jane, mas, por outro, tem o dever de ajudar a criança. Em face desse impasse, Ana julga que a 

obrigação de ajudar uma criança perdida é mais forte e relevante do que manter a promessa de 

jantar com a amiga.  

Alguns filósofos tratam as obrigações prima facie como obrigações aparentes ou não 

genuínas, pois, uma vez abandonada, ela supostamente perderia sua força moral. Essa interpretação 

é designada como epistêmica e decorre do fato de tais obrigações serem sobrepostas por uma 

obrigação all-things-considered, de modo que somente essas últimas obrigações seriam 

consideradas genuínas (Brink, 1996). Porém, o fato de as obrigações prima facie não serem 

efetivadas não significa necessariamente que elas sejam aparentes e que perderam sua força moral.  

Assim, uma interpretação metafísica das obrigações morais reconhece que as obrigações prima 

facie são forças que não são canceladas quando a ação não é efetivada, ou seja, não deixam de 

existir ou não perdem sua força moral quando outra força moral mais relevante a elas se sobrepõe. 

As obrigações prima facie são razões morais que podem contar contra ou a favor de determinada 

ação (Bohse, 2005). Portanto, mesmo quando uma obrigação prima facie é abandonada em 

detrimento de outra obrigação prima facie de maior relevância, a obrigação de menor relevância 

não deixa de existir, ainda que haja remorso ou sentimento de culpa por parte do sujeito, ou mesmo 

uma lamentação por ele não ter conseguido fazer as duas obrigações. Nesse sentido, concordamos 

com a interpretação metafísica das obrigações morais e assumimos que as obrigações envolvidas 

em um dilema genuíno são obrigações all-things-considered que apresentam força moral e 

relevância iguais. 
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3.1.3. Dilemas morais e consistência lógica 

Estar diante de duas obrigações morais e não ser capaz de fazer as duas nos leva a uma 

aparente inconsistência. Ora, dizemos aparente no sentido de que primeiramente o que surge é uma 

intuição de inconsistência devido ao fato de não conseguirmos fazer as duas obrigações morais 

demandadas no dilema, pois a própria concepção de obrigação é inerente à condição de algo que 

não pode deixar de ser feito. No entanto, como veremos, existe realmente uma inconsistência lógica 

decorrente da junção de alguns princípios deônticos largamente aceitos em certas situações 

dilemáticas. Podemos encontrar vários paradoxos, mas apresentaremos um para exemplificar como 

aparece a contradição. 

Esse paradoxo foi elaborado por McConnell (1978) e é formado a partir da conjunção da 

tese (T1) de que dilemas morais existem e dois princípios deônticos (P1) e (P2). Podemos constatar 

que isoladamente eles são aceitos e defendidos por muitos, mas, quando juntos, geram 

inconsistências.  

T1: OA, OB, P(AB)  

P1: O(AB)P(AB) (dever implica poder) 

P2: (OAOB)O(AB) (princípio da aglomeração)  

1. OA 

2. OB 

3. P(AB) 

4. O(AB)P(AB)      (P1) 

5. (OAOB)O(AB)   (P2) 

6. OAOB                       (conjunção 1,2) 

7. O(AB)                        (Modus Ponens 5,6)  

8. O(AB)                      (Modus Tolens 3,4) 

9. O(AB)O(AB)      (conjunção 7,8) 

 

Sabendo-se que as formulas 7 e 8 são contraditórias, concluímos que, com a junção da tese 

da existência dos dilemas representada pelas formulas 1, 2 e 3 com os princípios P1 e P2, chega-se 
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a uma inconsistência lógica, cuja solução seria abandonar a tese dos dilemas ou os princípios. Mas 

isso não é uma tarefa tão simples porque existem muitas evidências em favor de cada uma dessas 

partes conflitantes. 

3.1.4. Os princípios deônticos 

A lógica deôntica é considerada um tipo de lógica modal em que o operador modal de 

necessidade é interpretado como a obrigação ou o dever moral. Esse operador em situações de 

dilemas genuínos é considerado como a obrigação all-things-considered.  É fato que a lógica 

deôntica clássica não consegue lidar com paradoxos, sendo essa uma de suas limitações. Quando 

consideramos a possibilidade de dilemas morais genuínos juntamente com alguns princípios 

deônticos plausíveis e consagrados na lógica, chega-se a uma inconsistência que, para ser 

solucionada, devemos abrir mão dos dilemas morais ou de alguns dos princípios deônticos.    

Com efeito, consideremos os princípios que foram utilizados no paradoxo acima. Um 

princípio largamente aceito e utilizado é conhecido como o princípio do “dever implica poder” 

(ought implies can) (P1) e diz que se uma pessoa tem a obrigação moral de fazer algo, então é 

porque essa pessoa pode fazê-lo. Utilizando-se o operador O como designando a obrigação moral 

all-things-considered e P designando poder, temos que se uma ação A é obrigatória, ou se um 

agente tem a obrigação de fazer A então, essa pessoa pode ou é possível que essa pessoa efetive A.  

 Em notação lógica temos: OAPA.  

Apesar da plausibilidade e aceitabilidade desse princípio, nos perguntamos se na esfera 

prática das nossas vidas esse princípio é viável em todas as situações. Aparentemente, se temos a 

obrigação de fazer algo, idealmente, deveríamos poder fazê-lo, mas, quando partimos para a 

praticidade das nossas vidas, percebemos que existem situações em que não nos é possível fazer o 

que é obrigatório. Parece estranho pensar nessa possibilidade, mas, por exemplo, somos obrigados 

a votar, no entanto existem situações em que não é possível que votemos. Outro exemplo, se 

assumimos que dilemas morais existem e fazem parte da nossa realidade prática, temos a seguinte 

situação: somos moralmente obrigados a fazer a ação A e somos também obrigados a fazer a ação 

B, mas não podemos fazer as duas ao mesmo tempo. Assim, temos que escolher entre essas duas 

obrigações, lembrando que A e B possuem a mesma relevância moral. Então, em uma situação 

como essa o princípio supramencionado não pode ser aplicado, ou seja, as situações de dilemas 

morais são incompatíveis com o princípio deôntico ought implies can.  
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Outro princípio utilizado é o princípio da aglomeração. Ele diz que a partir da conjunção 

das obrigações independentes de duas ações, podemos inferir a obrigação da conjunção dessas duas 

ações, ou seja, (OAOB)  O(AB). Esse princípio diz que se somos obrigados a fazer uma ação 

A e somos obrigados a fazer uma ação B, então temos a obrigação de fazer A e B. Novamente, 

percebemos que em situações de dilemas esse princípio também não é viável, visto que não é 

possível efetivar as obrigações A e B ao mesmo tempo.  

 Por último, chamemos a atenção para o clássico princípio da não contradição, o qual diz 

que não pode ser o caso de uma sentença e sua negação serem ambas verdadeiras. Aristóteles, no 

livro  da Metafísica, introduziu o que depois passou a ser chamado o princípio da não contradição, 

“como o mais certo de todos os princípios”, dando a esse princípio um status de indubitável e 

irrefutável. Trata-se de uma lei do pensamento que aparece como pilar supremo da ciência e do 

conhecimento (Berto e Priest, 2008). No contexto das lógicas deônticas, o princípio da não 

contradição se apresenta como o princípio da consistência deôntica, ou seja, uma ação não pode 

ser obrigatória e proibida ao mesmo tempo. Entretanto, nos dilemas ocorre exatamente isso e o 

agente moral encontra-se em uma situação na qual ele tem a obrigação de fazer A e também tem a 

obrigação de fazer A, mas impossibilitado de cumprir as duas obrigações. 

3.1.5. Dilemas morais existem? 

Os princípios deônticos mencionados acima são de extrema importância na argumentação 

contra a existência dos dilemas morais. Cada uma dessas possibilidades, quando consideradas 

separadamente, são aceitáveis e plausíveis. No entanto, quando consideradas em conjunto levam a 

uma contradição. Como sabemos, dentro de um paradigma clássico, a existência de contradições 

trivializa as inferências. A fim de evitar a trivializarão das inferências, então, diante dos paradoxos 

que se apresentam decorrentes da suposição da existência dos dilemas, existem duas saídas 

convencionais: ou se nega os princípios a partir dos quais a inconsistência decorre ou se nega a 

existência dos dilemas morais. 

Essas duas soluções não são isentas de problemas e consequências importantes dentro de 

uma teoria moral. Como veremos a seguir, dadas as teorias do raciocínio moral que apresentamos 

no capítulo anterior, precisamos saber de que forma cada uma dessas teorias lida com o problema 

dos dilemas morais. Nesse trabalho defendemos a existência dos dilemas morais baseados na 
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hipótese de que a lógica deôntica clássica não é a ferramenta mais adequada para a análise dos 

dilemas devido à sua limitação em lidar com as contradições16.  

3.2. As teorias do raciocínio moral e os dilemas morais 

No capítulo anterior, mostramos algumas teorias do raciocínio moral. Sabendo-se que os 

conflitos morais são um tipo de raciocínio moral e, portanto, requerem uma tomada de decisão 

sobre o que fazer, nos perguntamos como essas teorias lidam com esse tipo de raciocínio inerente 

aos dilemas. 

Na nossa análise tomamos como exemplo dois dilemas diferentes, um genuíno e outro não 

genuíno, como foi o caso do “dilema da Ana”. Vejamos o outro. Imaginemos um parto de risco em 

que a mãe e o bebê correm risco de morte de forma que os médicos não podem salvar a vida dos 

dois. Se salvar a vida da criança sacrificará a vida da mãe, e, se salvar a vida da mãe, sacrificará a 

vida da criança. Nesse momento os médicos pedem ao marido que se encontra presente na sala de 

cirurgia que decida quem sobreviverá e quem morrerá. Nesse conflito percebemos que existe um 

princípio A (“salvar uma vida”) que, devido às circunstâncias, será efetivado, mas sua efetivação 

implica também em sua negação. Como isso é possível? Vejamos o que diria a esse respeito a teoria 

racionalista. 

3.2.1. A teoria racionalista 

Como vimos, a teoria racionalista do raciocínio moral reivindica que, através de inferências, 

chegamos à conclusão do que devemos ou não fazer, do que é certo ou errado. Com base nesse 

paradigma, como podemos resolver a situação ilustrada acima? É claro que se trata de uma questão 

de escolha, porém não se trata de uma escolha simples e trivial como muitas das nossas escolhas 

morais. Portanto, se a teoria racionalista for o paradigma através do qual fazemos nossas 

deliberações morais, como poderia solucionar esse dilema? Sabendo-se que a base do raciocínio 

moral inerente a essa teoria é o raciocínio lógico, podemos inferir que a lógica subjacente é a lógica 

deôntica clássica, pois se trata de uma questão de dever. 

                                                           
16 Essa hipótese foi considerada e apresentamos evidências para defendermos que se analisarmos os dilemas através 

de um viés paraconsistente o argumento contra a existência dos dilemas morais baseados na inconsistência perde sua 

força (TELES, Eugênia Ribeiro. Uma Abordagem paraconsistente para o problema da consistência nos dilemas morais. 

2013. 89 f. Dissertação (Mestrado em Filosofia) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2013).  
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Aparentemente, essa questão envolveria dois princípios, visto que existem duas vidas em 

jogo. No entanto, o princípio a guiar a ação (“salvar uma vida”), é único, principalmente porque, 

de um ponto de vista moral, não existe diferença de relevância entre ambas as vidas. Levando-se 

em conta o princípio mencionado, o marido encontra-se diante de duas obrigações all-things-

considered. Ademais, o médico pode salvar qualquer uma das duas vidas, mas não pode salvar 

ambas, logo se trata de um dilema genuíno, simétrico, em que o princípio, ao mesmo tempo que é 

efetivado, também é negado. Dado que não é possível salvar as duas vidas ao mesmo tempo, então 

salvar uma vida implica em não salvar a outra. Se adotarmos A como sendo a ação de salvar a mãe 

e B como a ação de salvar o bebê, então o dilema pode ser caracterizado da seguinte maneira:  

1. Existe uma obrigação all-things-considered de fazer a ação A 

2. Existe uma obrigação all-things-considered de fazer a ação B 

3. É possível fazer A; é possível fazer B, mas a condição para fazer A é não fazer B e vice-

versa. 

4. Devido as circunstâncias, é impossível para o agente realizar A e B ao mesmo tempo. 

Dadas essas informações temos que: 

A: o marido escolhe salvar a esposa 

B: o marido escolhe salvar a criança 

Logo: OA, OB, P(AB) 

Como fazer A significa não fazer B, então temos que OAOB e, como para fazer B 

significa não fazer A, então temos que OBOA. O princípio em questão nesse dilema é o de 

preservação da vida, por isso salvar uma ou outra vida implica em não salvar uma ou outra vida, 

de forma que, ao mesmo tempo, o princípio é satisfeito e também negado. 

1. OA 

2. OB 

3. P(AB) 

4. OBOA 

5. OA               modus ponens 2,4 

6. OAOA       conjunção 1,5 
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Como podemos constatar, a inconsistência que intuímos quando nos deparamos com uma 

questão de dilema genuíno é uma inconsistência lógica. Dessa forma, dentro de um paradigma 

clássico, não conseguiremos resolver esse dilema. Nosso aparato racional ou nosso raciocínio 

moral clássico não consegue encontrar a solução sobre o que se deve fazer ou qual a melhor escolha 

a ser feita. De acordo com McConnell (1987), existem boas razões para supor que uma teoria moral 

adequada não permite a existência dos dilemas morais e uma dessas razões é que, se a teoria 

permitisse a existência dos dilemas, isso poderia significar uma inconsistência no seu conjunto de 

normas. No entanto, como percebemos nos dilemas morais genuínos, e com base no exemplo citado 

acima, não se trata realmente de uma inconsistência no conjunto de princípios ou normas da teoria, 

mas na aplicação do princípio a um caso prático.  

De um ponto de vista puramente racional, não há como encontrar uma solução para essa 

deliberação. O raciocínio clássico não consegue lidar com as contradições. Assim, não é à toa que, 

desde Aristóteles, o princípio da não contradição se consagrou como indubitável. Realmente, 

parece algo absurdo admitir as contradições, posto que a própria noção de verdade é perpassada 

pelo princípio da não contradição. Aliás, a partir da conclusão que encontramos no exemplo acima 

OAOA, denota uma contradição a partir da qual, podemos concluir qualquer sentença elaborada 

na linguagem do sistema, a exemplo de sentenças absurdas do tipo “é obrigatório que chova rosas”, 

“é permitido que o céu seja roxo”, etc. 

3.2.2. A teoria intuicionista 

A teoria intuicionista baseia-se em dois sistemas independentes que operam com as 

intuições morais (incluindo aqui as emoções) e o raciocínio inferencial. O resultado do processo 

desenvolvido no sistema intuitivo são os julgamentos morais, ou seja, todos os julgamentos do tipo 

certo, errado, deve, não deve, segundo Haidt (2000), acontecem de forma automática, inconsciente, 

sem intenção e sem esforço. O processo de raciocínio ocorre posteriormente com o objetivo de 

promover uma base para a justificação dos julgamentos morais oriundos do processo intuitivo. 

Apesar desses processos ocorrerem em sistemas distintos, existe uma interação e influência entre 

ambos. 

Ora, vimos que a teoria social intuicionista de Haidt versa sobre os julgamentos morais e 

no seu desenvolvimento não encontramos nenhuma ligação específica com os dilemas morais. 

Ademais, vemos essa teoria como uma crítica à teoria racionalista e, ao mesmo tempo, 
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consideramos que ela abre a possibilidade para que outros aspectos da natureza humana sejam 

considerados. 

Trazendo a nossa questão para o contexto da teoria intuicionista de Haidt, nos perguntamos: 

como poderia o sistema 1 (intuitivo) e o sistema 2 (racional) interagir para deliberar em uma 

situação de dilemas genuínos?  O modelo social intuicionista propõe algo diferente ao tentar 

integrar raciocínio, emoções e as influências sociais. Em uma situação de dilema moral, como a 

que vimos acima, o marido depara-se com situação em que gostaria de poder escolher salvar a vida 

da esposa e da criança. No entanto, dado as circunstâncias, sabemos que isso não é possível. 

Conforme mencionamos, de acordo com a teoria racionalista, a razão não consegue decidir o que 

deve ser feito, isso porque ocorre uma inconsistência na situação que parece emergir do nosso 

conceito de obrigação, por meio do qual racionalmente compreendemos que, se algo é obrigatório, 

é porque-se trata de um dever que necessariamente deveria ser cumprido. É possível que essa 

interpretação seja devido à influência do operador modal de necessidade que foi traduzido na lógica 

deôntica como o operador de dever ou obrigação moral. Dessa forma, no viés da teoria intuicionista 

não existe a possibilidade de o raciocínio post hoc oferecer a solução do dilema. E quanto ao 

sistema 1, será que encontramos subsídios na teoria que nos permita concluir que a solução dos 

dilemas se processa através do sistema intuitivo? Ademais, de acordo com a teoria intuicionista, 

como as nossas intuições são formadas? 

3.2.2.1.Compreendendo o mecanismo das intuições 

É sabido que muito avançou-se na filosofia com a utilização de pesquisas desenvolvidas 

em outras áreas do conhecimento. A ética, por exemplo, bastante evoluiu graças às pesquisas 

desenvolvidas em psicologia, neurociência, neurofisiologia, etc. Essas áreas vêm realizando 

pesquisas que nos ajudam a melhor compreender a complexidade inerente ao ser humano. Eis por 

que, visando clarificar o processo através do qual nossas intuições são formadas, Haidt embasa 

suas hipóteses em diversas pesquisas de diversas áreas correlatas. 

O primeiro ponto a ser compreendido está relacionado ao que ele chama de “sentimentos 

imediatos na mente” (Gut17 Feelings in the Mind). Existe uma hipótese defendida por Damásio 

(1994) apud Haidt (2010) – A hipótese do marcador somático – cuja alegação é no sentido de que 

                                                           
17 Gut pode ser traduzido como instinto, intuição; um sentimento imediato ou um sentimento básico sem que haja 

nenhuma ligação com a razão ou o raciocínio. 
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as experiências no mundo normalmente desencadeiam experiências emocionais que envolvem 

tanto mudanças no corpo como também geram sentimentos. A repetição dessas experiências afeta 

áreas do cérebro que começam a responder sempre que uma situação similar ocorre. Seguindo essa 

linha de raciocínio, o simples pensamento de uma ação torna-se suficiente para desencadear no 

cérebro uma resposta “como se” a ação estivesse realmente sendo executada, de forma que a pessoa 

experimenta a mesma sensação, porém mais branda, que ela experimentaria se efetivasse a ação 

(Haid, 2010). Na mesma linha de Damásio (1994), encontramos uma pesquisa desenvolvida na 

psicologia social que defende a hipótese das “afecções como informações” a qual demonstra que 

as pessoas frequentemente confiam em seus humores e flashes momentâneos de sentimentos como 

guias quando fazem seus julgamentos e decisões (Haidt, 2010). 

Com base nessas hipóteses, Wheatley e Haidt (2000) fizeram a seguinte experiência: 

hipnotizaram um grupo de pessoas e sugeriram que elas deveriam sentir uma pontada de repulsa 

diante das palavras take ou often. Então, foi pedido que os participantes lessem e fizessem 

julgamentos morais sobre seis histórias que foram elaboradas para provocar uma repulsa entre leve 

e moderada. Cada uma dessas histórias continha as palavras take ou often. O resultado a que 

chegaram foi que os participantes fizeram classificações mais elevadas de repulsa e condenação 

moral sobre as histórias. Dessa forma, com essa pesquisa Haidt queria demonstrar o link do 

julgamento intuitivo (ele defende que os julgamentos morais aparecem na consciência 

automaticamente e sem nenhum esforço, sendo, portanto, produto das intuições), bem como 

demonstrar que o aumento artificial da força de um sentimento imediato também aumenta a força 

do julgamento moral resultante. 

No modelo social intuicionista as intuições tanto são inatas, como também são uma 

construção cultural.  

Ele [o modelo intuicionista] propõe que a moralidade, como a linguagem, é uma 

adaptação evolutiva importante construída em múltiplas regiões do cérebro e do 

corpo, que é melhor descrita como emergente do que como aprendida, mas que 

requer entrada e formação de uma determinada cultura. As intuições morais são, 

portanto, inatas e enculturadas. (Haidt, 2000, p.18). 

 

Nessa perspectiva, as intuições são parcialmente inatas e decorrem de um processo 

evolutivo. Mas também são parcialmente construídas culturalmente, pois dependem da influência 

de outras pessoas e do conjunto de normas aceito em uma sociedade. Por exemplo, na nossa 
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sociedade vemos a morte de forma diferente em relação a algumas sociedades orientais. Então, 

temos a intuição de que devemos preservar a vida a qualquer custo e quando não nos é possível 

realizar esse intento, somos tomados pelo sofrimento, por um sentimento de fracasso e impotência 

de forma que isso tende a afetar nossa vida até o dia que conseguimos dar uma outra significação 

a esse acontecimento. Porém, com base nas intuições, como podemos pensar em uma solução para 

os dilemas genuínos? 

 Conforme já mencionado, as nossas intuições são, segundo Haidt (2010), a origem da 

maior parte dos nossos julgamentos morais. Dessa forma, a decisão que precisamos tomar em um 

dilema não é exatamente sobre o que é certo ou errado fazer, pois ambas as possibilidades de ação 

são caracterizadas pela força da obrigação ou do dever moral, logo o conflito é entre duas ações 

certas, duas ações que, em outras condições, deveriam ser ambas satisfeitas, mas no dilema isso 

não é possível. Porém, como o agente em face de um dilema consegue decidir o que fazer? Temos 

fortes evidências para supor que - uma vez que o raciocínio não consegue decidir, pois as razões 

para se escolher uma ação, em um dilema simétrico, são as mesmas razões para escolher outra ação 

– a decisão é tomada através da contribuição das nossas intuições e emoções. Essa hipótese será 

desenvolvida no capítulo 5, mas por hora nos interessa destacar que, apesar de Haidt não explicitar 

que a teoria intuicionista social do raciocínio moral consegue lidar com os dilemas morais, nós 

percebemos essa possibilidade. 

3.2.3. A teoria do equilíbrio reflexivo 

Conforme expomos no capítulo anterior, Harman, Maison e Sinnot-Armstrong criticam o 

modelo dedutivo ou racionalista do raciocínio, ou seja, para eles as quatro reivindicações que 

embasam esse modelo podem ser negadas. A primeira afirmação diz que os argumentos dedutivos 

levam as pessoas a acreditar em sua conclusão; a segunda diz que as crenças conscientes das 

pessoas nas premissas fazem com que elas acreditem na conclusão desses argumentos; a terceira 

diz que as premissas nos argumentos são independentes e, por último, os termos nos argumentos 

são classicamente definidos. O que eles alegam é que essas assertivas são confusas, falsas, ou ainda 

que carecem de embasamento empírico que as suportem em relação ao raciocínio moral.   

Contra a primeira afirmação, eles argumentam que não é uma questão trivial derivar 

proposições normativas, sobre como alguém deve raciocinar moralmente, de teorias formais da 

validade, ou seja, existe uma disparidade entre as questões práticas da vida que muitas vezes não 
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podem ser resolvidas da mesma forma como se resolvem questões formais. O que devemos fazer 

é uma questão de natureza prática que, frequentemente, não pode ser decidida a partir de um 

raciocínio formal, como acontece com os problemas matemáticos. Quanto à segunda afirmação, 

não podemos garantir que os julgamentos morais são causados ou produzidos pelas crenças nas 

premissas desses argumentos. Como já indicamos, essa hipótese também é defendida pelo modelo 

intuicionista. Quanto à terceira afirmação, eles apresentam evidências de que o raciocínio moral 

das pessoas não é produzido por premissas independentes, como também que os julgamentos 

morais não são baseados em princípios que elas aduzem em seu apoio, ou seja, os princípios são 

usados como justificativas e não como causa dos julgamentos morais. 

Uma vez que o modelo dedutivo do raciocínio moral não parece ser o modelo mais 

adequado a tal tipo de raciocínio, Harman, Maison e Sinnot-Armstrong propõem como alternativa 

o modelo do equilíbrio reflexivo. Assim, afirmam os autores: “Nesse modelo alternativo, o 

raciocínio interno toma a forma de fazer ajustes mútuos às suas crenças e planos, à luz dos seus 

objetivos, em busca do que Rawls (1971) chama de "equilíbrio reflexivo"” (Harman, Maison e 

Sinnot-Armstrong, 2009, p.237). 

O equilíbrio reflexivo se propõe a fazer “ajustes entre crenças e planos” com a finalidade 

de encontrar uma coerência entre as partes. Nesse sentido, seria possível pensar os dilemas morais 

na perspectiva desse modelo? No caso dos dilemas não genuínos - como o exemplo que citamos 

anteriormente em que Ana tinha o dever de encontrar sua amiga para jantar e encontrou uma criança 

perdida, então decidiu ajudar a criança a achar seus pais, mesmo tendo que quebrar a promessa de 

encontrar a amiga - temos duas crenças distintas que conflitam. De um lado, tem-se a crença de 

que não devemos quebrar uma promessa, ou, dito de outra forma, a crença de que devemos cumprir 

nossas promessas. Por outro lado, tem-se a crença de que devemos ajudar as pessoas, especialmente 

quando alguém está em uma situação de risco e indefeso, como era o caso da criança perdida. Esse 

dilema caracteriza-se por ser um conflito entre crenças distintas, de modo que é preciso haver uma 

ponderação, uma reflexão sobre qual crença é mais relevante. Indubitavelmente, nesse caso, seria 

mais importante ajudar uma criança perdida do que cumprir com a promessa de jantar com a amiga. 

As consequências de cada situação também são importantes na avaliação do que seria mais 

relevante a ser efetivado. Como o que está em jogo aqui são as diferentes consequências que 

decorrem de uma crença ou de outra no conflito, dizemos que se trata de um conflito ou dilema 

não genuíno o qual é passível de ser resolvido através do modelo do equilíbrio reflexivo. No 
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entanto, no caso dos dilemas genuínos, nos quais encontramos deveres de igual relevância, não 

existe como fazer esse ajuste para chegar à conclusão acerca de qual curso de ação seguir.  

3.2.4. A teoria psicológica do raciocínio moral 

Convém lembrar que essa teoria está embasada em alguns princípios, sendo que um deles 

sugere que não existe um critério simples para escolher as proposições morais dentre as proposições 

deônticas, pois o fato de uma proposição referir-se ao que é devido ou obrigatório não indica que 

se trata de uma proposição moral. O segundo princípio postula que existem dois sistemas 

independentes que subjazem às emoções e aos julgamentos morais e que atuam em paralelo. O 

terceiro princípio postula que os julgamentos deônticos dependem de inferências, sejam elas 

oriundas do raciocínio consciente ou das intuições inconscientes. E por último, o princípio da 

inconsistência moral que diz que as nossas crenças, que são a base das intuições morais e do 

raciocínio consciente, não são completas nem, tampouco, são consistentes. 

De acordo com o quarto princípio, o nosso conjunto de crenças não é completo nem 

consistente. Isso significa dizer que, muitas vezes, nossas crenças são inconsistentes e não nos 

damos conta dessa inconsistência devido ao fato de que temos uma tendência a confiar em 

conjuntos separados de crenças que são utilizadas em contextos diferentes (Bucciarelli, Khemlani 

e Johnson-Laird, 2008). Todavia, concordamos com essa asserção apenas em parte. Com efeito, no 

exemplo do dilema mencionado acima, no conjunto de crenças de Ana existe a crença de que 

“devemos cumprir com nossas promessas”, como também existe a crença de que “devemos ajudar 

as pessoas que precisam de nós”.  Enquanto estão apenas no plano teórico, não existe nenhuma 

inconsistência entre essas duas crenças, mas ao serem aplicadas às situações do cotidiano é bastante 

plausível que possa ocorrer essa inconsistência, como vemos no exemplo. A inconsistência, no 

entanto, não estaria no conjunto de crenças como afirma o princípio da inconsistência moral, mas 

seria uma inconsistência circunstancial que estaria localizada na efetivação dessas crenças em 

nossas deliberações. 

Isso leva a uma outra questão no âmbito da discussão dos dilemas morais. Para alguns 

filósofos defensores de um viés mais racionalista, a exemplo de Lemmon (1962), o fato de nos 

deparamos com situações moralmente conflitantes pode ser o indício de que existe uma 

inconsistência implícita no código moral ou no conjunto de princípios e crenças morais. Dessa 

forma, podemos dizer que a existência de dilemas morais é, para o racionalismo moral, o mesmo 
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que a contradição é para as teorias em geral: um sinal de que a teoria é defeituosa (Donogan, 1987). 

Todavia, nem todos concordam com essa linha de pensamento. Marcus (1980), por exemplo, 

argumenta que os conflitos morais, sejam eles derivados de um mesmo princípio, como no caso 

dos dilemas genuínos, ou derivados de dois princípios distintos, como no caso dos dilemas não 

genuínos, não constituem evidências para atestar a inconsistência no conjunto de princípios, nem 

para atestar a inconsistência de julgamentos particulares que partem desses princípios. Ainda de 

acordo com Marcus (1980), e usando novamente o exemplo de Ana, supondo que A e B sejam, 

respectivamente, duas ações “cumprir a promessa” e “ajudar a criança”, de forma que, nesse 

contexto, a condição de fazer A seja não fazer B e vice-versa, OA e OB não representam nenhum 

tipo de inconsistência. Supondo que a questão envolve o exemplo do dilema genuíno em que as 

ações demandadas são baseadas no mesmo princípio em que o marido deve escolher entre a ação 

C “salvar uma vida”, mas para salvar uma vida implica em não salvar uma vida, ou seja, a obrigação 

de fazer C e a obrigação de fazer não C, ou em notação lógica, OC e OC, isso não seria uma 

contradição. Para Marcus (1980), teríamos uma contradição apenas no caso em que OCOC.  

A despeito da possibilidade de esta análise estar correta, defendemos que é possível nos 

depararmos com inconsistências genuínas do tipo , não em relação à questão de ser e não ser 

obrigatório executar determinada ação, mas no sentido de que a crença ou o princípio que demanda 

a ação ser efetivado e não efetivado ao mesmo tempo. Isso, todavia, não implica em dizer que o 

conjunto de crenças ou princípios morais é inconsistente. 

Apesar de não concordarmos com a formulação da teoria psicológica quanto à 

inconsistência no conjunto de crenças, essa teoria abre espaço para a existência de dilemas morais 

e, a partir dessa possibilidade, veremos as evidências que embasam a hipótese das inconsistências 

morais. De acordo com esse princípio, existem conflitos morais que talvez as pessoas não sejam 

capazes de resolver (Bucciarelli, Khemlani e Johnson-Laird, 2008). Dessa forma, eles assumem a 

possibilidade de que existam, de fato, dilemas insolúveis. 

 Com base nisso, convém citar a existência de um experimento com a finalidade de avaliar 

como as pessoas se posicionam em relação a alguns dilemas propostos. Os participantes deveriam 

decidir se uma ação era ou não permissível e modificar a descrição do dilema a fim de mudar a 

avaliação de uma ação permissível para impermissível e vice-versa e, por último, eles deveriam 

modificar os dilemas de forma que se tornassem insolúveis para eles. 
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Com isso, foram elaborados seis dilemas morais, de forma que, em três deles, era necessário 

o contato físico para executar a ação e, nos outros três, o contato não era necessário para praticar a 

ação. Tentaremos explicar os dilemas de forma não literal com alguns acréscimos a título de 

estruturação do raciocínio para facilitar a compreensão: 

1. O primeiro é uma variação do dilema do trem. A ação com contato físico seria 

empurrar uma pessoa na frente de um carrinho para matá-lo, de forma que esse ato poderia salvar 

cinco pessoas. E a versão sem contato seria: arremessar alguma coisa na pessoa de forma que ela 

caísse na frente do carrinho. 

2. Em uma situação de incêndio em que para salvar cinco crianças é preciso empurrar 

um homem pela janela. E a versão sem contato seria: balançar detritos queimados de forma a 

empurrá-lo pela janela. 

3. Empurrar um passageiro para fora do barco para salvar outros passageiros. Ou 

acelerar o barco para que o passageiro caia. 

4. Empurrar a pessoa mais fraca no mar para salvar outras pessoas em um barco. Ou, 

ordenar que o operador do barco empurre a pessoa. 

5. Operar uma mulher para matá-la, mas salvar seus trigêmeos. A outra versão é: falar 

para um cirurgião fazer isso. 

6. Tirar o aparelho de oxigênio de uma menina que está em coma para salvar seus 

irmãos. Ou, de acordo com a outra versão, autorizar o médico a fazê-lo. 

Cada participante da pesquisa lidou apenas com uma versão de cada dilema, sendo três 

versões de dilemas com contato físico para executar a ação e três versões de dilemas sem contato 

físico na execução da ação. Cada participante deveria executar três tarefas em cada dilema. A 

primeira tarefa consistia em decidir se uma ação era ou não permissível. A segunda tarefa 

implicaria em modificar a descrição do dilema de forma a ser possível mudar a avaliação do dilema 

de permissível para não permissível e vice-versa, mas não poderia eliminar o dilema. E por último, 

eles deveriam modificar a descrição do dilema de forma a tornar esse dilema insolúvel para eles. 

Os princípios do raciocínio deôntico e da inconsistência moral implicam que as pessoas 

encontram e, de fato, podem até construir dilemas insolúveis. Os exemplos dados sobre a forma 

como os participantes modificam os dilemas mostram que estes se tornaram insolúveis, de acordo 

com a concepção dos participantes, quando as pessoas envolvidas no dilema são pessoas próximas. 
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Por exemplo, uma das respostas da pesquisa sobre o dilema 2 foi que: se o homem no dilema fosse 

um colega de trabalho, isso tornaria esse dilema insolúvel para o bombeiro. Seguindo essa linha de 

raciocínio, então o dilema do marido que citamos acima seria insolúvel. Mas o que significa essa 

insolubilidade defendida nessa teoria? Do ponto de vista prático, alguma ação será efetivada, seja 

salvar a mãe e sacrificar o filho, seja salvar o filho e sacrificar a mãe, então não existe insolubilidade 

nesse caso. Se pensarmos a insolubilidade do ponto de vista racional, ou seja, encontrar a solução 

através do raciocínio inferencial, então, nesse sentido, o dilema é insolúvel. 

Entretanto, nos dilemas morais alguma ação será executada, então a partir do momento em 

que a ação se efetiva, do ponto de vista prático, o dilema é resolvido. No entanto, podemos dizer 

que isso não acontece sem nenhuma consequência psicológica e emocional para o agente. No caso 

do marido, por exemplo, não importa que decisão ele tome, do ponto de vista emocional e 

psicológico ele sentirá culpa e remorso, mesmo que ele compreenda que não poderia ter feito 

diferente. Se ele escolher salvar a esposa, se sentirá culpado por não salvar o filho e vice versa. 

Essas emoções remanescentes que aparecem após o dilema ser solucionado são chamadas de 

resíduos morais. 

3.3. Resíduos morais 

Enquanto os racionalistas usam os argumentos da inconsistência para defender que dilemas 

morais não existem, os defensores dos dilemas usam, dentre outros, um argumento baseado nas 

emoções residuais para demonstrar a existência de tais dilemas. Esse argumento é baseado em 

quatro afirmações: 1) quando uma pessoa age em um dilema, ela experimenta culpa ou remorso; 

2) é apropriado que a pessoa experimente essas emoções; 3) se o agente tivesse escolhido a outra 

ação, também sentiria remorso ou culpa, ou seja, não importa que decisão o agente tome, ele sentirá 

remorso ou culpa; 4) nesse último caso, também é apropriado que a pessoa sinta igualmente essas 

emoções.  

Na discussão sobre os dilemas morais, algumas emoções, como a culpa, o remorso o 

arrependimento, são consideradas como evidências da existência dos dilemas morais. No entanto, 

acreditamos que o papel das emoções nos dilemas morais vai além de serem evidências que atestam 

a sua existência. Acreditamos que as emoções são de fundamental importância na solução dos 

dilemas morais genuínos, por isso, no próximo capítulo, nos dedicaremos a compreender as 
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emoções para que possamos verificar de que maneira elas influenciam nossas decisões em geral e 

em especial nas situações de dilemas genuínos. 
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4. AS EMOÇÕES: NATUREZA, CARACTERÍSTICAS E FORMAS DE EXPRESSÃO 

 

Uma das coisas que nos caracteriza como humanos e nos diferencia das máquinas é a nossa 

capacidade de sentirmos emoções.  As máquinas são capazes de raciocinar, de fazer inferências 

com diferentes graus de complexidade, mas ainda não são capazes de sentir emoções. As emoções 

são o que dão um colorido todo especial à nossa vida, mas também podem torná-la cinza. Elas nos 

arrebatam e nos fazem ver as coisas de maneiras diferentes. Quem nunca ouviu o ditado popular 

“quem ama o feio bonito lhe parece”, de forma que, muitas vezes, enxergamos o mundo pelos olhos 

das nossas emoções, sejam elas positivas ou negativas. As nossas emoções são viscerais, 

automáticas e involuntárias. Não temos um interruptor que ligamos na hora que queremos sentir 

uma emoção, nem podemos ter um comando para acioná-las. Às vezes, a fragrância de um perfume 

pode evocar uma lembrança repleta de emoções. Da mesma forma uma música, por exemplo, pode 

nos emocionar.  Quantas vezes estamos assistindo a um filme e nos sentimos tocados por alguma 

cena que envolve amor, bondade, alegria, etc., semelhantemente, às vezes nos sentimos 

terrivelmente tristes quando algum drama se desenrola na história. Acontece de chegarmos mesmo 

a chorar com o sofrimento das outras pessoas ou ainda sentimos muita indignação, raiva, repulsa 

com as injustiças, com a violência ou barbárie. Ou seja, nossas emoções estão sempre presentes 

nas nossas vidas e cotidianamente as vivenciamos.  Mas, apesar de ser algo tão natural, entender o 

que significa uma emoção não é algo tão trivial. Muitos são os que se debruçam sobre a tarefa de 

tentar compreender o que são as nossas emoções, por isso existem várias teorias sobre esse assunto. 

Portanto, nesse capítulo procuraremos elucidar algumas questões concernentes às emoções, ou 

ainda algumas características inerentes aos nossos estados emocionais, bem como apresentaremos 

duas teorias sobre as emoções que nos parecem bastante plausíveis através das quais podemos 

estabelecer uma ligação com o raciocínio moral. Mas, afinal, o que entendemos por emoção? 

4.1. O que é uma emoção? 

Amor, compaixão, esperança, admiração, medo, indignação, culpa, remorso, ciúme, inveja, 

tédio, tristeza, orgulho, vergonha, raiva, gratidão, rancor, ira são alguns exemplos de emoções. 

Intuitivamente, nós somos capazes de reconhecê-las como emoções, mas sistematicamente temos 

muita dificuldade em entendê-las, porque apesar de as reconhecermos como emoções, elas 
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apresentam características distintas, ou seja, não existe uma uniformidade que perpassa todas as 

manifestações as quais denominamos emoções.  

As emoções são provavelmente o fenômeno mental mais complexo, na medida em que elas 

envolvem vários fenômenos e estados mentais. Devido a essa complexidade, a descrição das 

emoções requer o uso de aparatos conceituais que sejam sensíveis a essa diversidade e 

complexidade. Um desses aparatos é o uso de perspectivas multidisciplinares e diferentes níveis 

descritivos das várias características dos componentes emocionais. (BenZe'ev, 2010). De acordo 

com BenZe'ev, convém fazer uma análise minuciosa dos aspectos que são inerentes às emoções 

para que possamos melhor compreendê-las. 

Nesse sentido, começaremos nossa investigação a partir das características típicas que 

compõem as nossas emoções, em seguida falaremos sobre suas manifestações de ordem consciente, 

ou seja, sua constituição fenomenológica. Quando sentimos uma emoção, sempre a vivenciamos 

em relação a alguém ou a alguma coisa, por isso dizemos que nossas emoções possuem objetos 

intencionais, daí porque podemos falar da intencionalidade das emoções. Um outro aspecto diz 

respeito às suas condições de corretude, ou seja, se elas ajustam-se ou não aos fatos do mundo. 

Além disso, analisamos as emoções com base em seus padrões epistemológicos através dos quais 

sabemos se elas são ou não justificadas. Afora esses aspectos, as emoções apresentam outras 

características como, por exemplo, algumas emoções são positivas e causam reações agradáveis 

nas pessoas, enquanto outras são negativas e interferem negativamente nos indivíduos; elas podem 

ser conscientes ou inconscientes; umas são simples ou básicas enquanto outras são complexas. Por 

isso, nos convém elucidarmos algumas das características típicas das nossas emoções.    

4.1.1 As emoções e suas características.  

As emoções podem se apresentar de forma branda ou intensa, podem se manifestar por um 

período de tempo muito curto ou podem ter duração prolongada. Muitas das nossas emoções estão 

associadas à instabilidade, no sentido de que elas nos causam mudanças físicas, mentais e 

psicológicas. Elas podem também apresentar um aspecto de parcialidade ou intermitência. Assim, 

para tratar das emoções, elegemos quatro características típicas dos estados emocionais: 

intensidade, instabilidade, brevidade e perspectiva parcial.  

A primeira característica que gostaríamos de falar é sobre a intensidade das nossas emoções. 

Inúmeras vezes ao observar alguém que está vivenciando um estado emocional, achamos que a 
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pessoa está exagerando. Assim, por exemplo, se percebemos que alguém nos ofendeu sentimos 

uma raiva muito grande dessa pessoa e temos, frequentemente, vontade de revidar, de também 

ofendê-la. A forma como a ofensa é percebida desencadeia uma emoção que pode ser branda ou 

intensa, chagando, às vezes, ao extremo de desejar matar o ofensor. Assim, as nossas emoções 

podem desencadear reações brandas, moderadas, intensas ou muito intensas e essas reações estão 

diretamente relacionadas à magnitude com que as sentimos.  

A segunda característica relacionada às emoções é a instabilidade. Essa instabilidade está 

associada a mudanças que ocorrem nos âmbitos psicológico, mental e físico. As emoções indicam 

uma transição no nosso estado inicial para um outro estado posterior que ainda não se configura 

estável. Utilizando o exemplo acima da pessoa que sente raiva quando se julga ofendida, digamos 

que, até o momento anterior à ofensa, a pessoa estava tranquila, em paz, podia não estar 

experimentando nenhuma emoção, mas a partir do momento em que se identificou com a ofensa, 

houve uma mudança no seu estado psicológico e físico representada pela raiva sentida. Houve, 

pois, uma agitação, uma instabilidade, que tende a perdurar até o arrefecimento do sintoma.  

Outra maneira de compreendermos essa instabilidade causada pelas emoções é através dos 

episódios emocionais. Existem determinadas emoções que são cíclicas, ou seja, toda vez que 

lembramos do episódio que as desencadeou, sentimos novamente como se tivéssemos tal episódio 

e isso nos causa, novamente, uma instabilidade. Dessa forma, a instabilidade pode ser 

compreendida a partir de uma perspectiva interna, relacionada à agitação mental e física causada 

pela emoção.  

 O oposto do estado emocional é o estado de indiferença ou apatia no qual a pessoa vive 

uma espécie de ausência de sinergia sensorial com o mundo. Nesse estado de indiferença, 

geralmente as pessoas são desmotivadas e não apresentam mudanças em seus estados. É a 

perspectiva do “tanto faz”, isso nos faz lembrar do personagem do livro L’étranger de Camus 

(1942), o qual vivia completamente imerso na indiferença, incapaz de experimentar qualquer 

emoção em diversas situações. Por exemplo, sua mãe morreu e isso aparentemente nada lhe 

provocou, foi pedido em casamento por sua namorada e sua reação foi do tipo “se você quiser a 

gente casa, se não, a gente não casa”. Quando envolvido em uma briga, acidentalmente matou um 

cara, foi preso e no seu julgamento relatou os fatos sem demonstrar qualquer emoção o que pesou 

negativamente contra ele. Isso é apenas para ilustrar a diferença que há entre os nossos estados 
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emocionais e nossos estados de indiferença ou apatia. Ademais, é somente nos estados emocionais 

que podemos vivenciar a instabilidade. “A vida das pessoas escassas de intensidade emocional é 

caracterizada pela dureza, mesmice e falta de flutuação. A vida das pessoas elevada em intensidade 

emocional é caracterizada por arroubos, mudança e volatilidade.” (BenZe'ev, 2010, p. 45) 

A terceira característica típica da maioria das emoções é a brevidade, a qual está associada 

à duração de uma emoção ou estado emocional. Normalmente se diz que as emoções são episódios 

relativamente breves, mas isso não é algo que se aplica a todas as emoções. Existem emoções muito 

breves, mas também existem emoções que podem perdurar a vida toda. A hipótese de que as 

emoções são estados essencialmente breves baseia-se na instabilidade própria aos estados 

emocionais, porque um sistema não pode permanecer instável por um longo período e funcionar 

normalmente. Com efeito, o estado de mudança não pode permanecer longamente, haja vista que, 

depois de um tempo, o sistema assume a mudança como uma situação normal e estável (BenZe'ev, 

2010). Esse fato pode ser associado a muitas emoções, mas existem outras, como o amor, que pode 

não se enquadrar nessa brevidade. Quando sentimos amor por uma pessoa esse amor pode durar a 

vida toda. 

A quarta característica apresentada pelas emoções é a parcialidade. De acordo com 

BenZe'ev (2010), as emoções são parciais em dois sentidos: 1- elas concernem a um objeto ou 

objetos; 2- elas expressam uma perspectiva pessoal em relação a esse(s) objeto(s). Naturalmente, 

o objeto de nossa emoção nos prende a ele através do foco e da atenção que nós lhe dispensamos. 

Assim, enquanto dura um episódio de raiva, ficamos geralmente obcecados pela pessoa que nos 

causou tal sensação. E, através da raiva, somos levados a pensar em todos os defeitos, falhas ou 

imposturas apresentadas por essa pessoa. No momento em que experimentamos esse episódio 

emocional não percebemos ou atribuímos uma qualidade positiva a esta pessoa. Depois de passada 

essa emoção, somos capazes de enxergar que, apesar de todos os defeitos que julgamos naquela 

pessoa, ela também possui boas qualidades, mas essa percepção imparcial só é possível quando 

nos livramos do sintoma da raiva.  Sob a égide de estados emocionais, a nossa percepção dos 

objetos traduz uma relevância que lhe conferimos, de modo que, a partir do momento em que algo 

se configura como uma emoção, esse objeto se torna relevante.  

Essas características típicas que mencionamos acima são indispensáveis para 

compreendermos o que é uma emoção, mas não representam todos os aspectos envolvidos em tal 
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sensação. No entanto, elas possuem uma ligação intrínseca com o aspecto fenomenológico das 

emoções, na intensidade com que as sentimos, na duração de tais sensações, na mudança que 

percebemos no nosso corpo e na nossa mente e na forma como apreendemos o objeto da nossa 

emoção. Por isso, muitas vezes somos levados a pensar que uma emoção é apenas o sentimento 

que experimentamos sob a forma de episódio emocional. 

4.1.1. A fenomenologia das emoções 

O sentir é um modo bastante primitivo através do qual podemos ter consciência do nosso 

próprio estado físico, mental e emocional. Trata-se do nível de consciência mais rudimentar se 

comparado a outros níveis de consciência que encontramos nas nossas percepções e nos nossos 

pensamentos (BenZe'ev, 2010). Normalmente, nós sentimos fome, sede, dores, prazer, etc. e essas 

sensações nos fazem ter consciência do que está acontecendo conosco. Da mesma forma que 

sentimos diferentes sensações associadas a diversos estados corporais e psicológicos, sentimos 

também diferentes sensações quando experimentamos episódios emocionais. Por exemplo, o medo 

é uma emoção que nos é comum. Quando nós sentimos medo, nosso corpo apresenta diferentes 

sensações: nosso coração bate mais rápido, nossa respiração muda, sentimos como se o ar não 

chegasse aos nossos pulmões, sentimos nossa garganta seca, entre outros sintomas.  O que são 

esses distúrbios ou sintomas quando vivenciamos determinados estados emocionais? Ora, 

geralmente quando sentimos uma emoção esse sentir desencadeia alguma sensação corpórea. Essas 

sensações podem ser agradáveis ou desagradáveis de acordo com a emoção que estamos 

experimentando, assim, o sentir relacionado a uma emoção, é o que se chama de fenomenologia da 

emoção. Ou seja, existe uma forma de ser da emoção que se manifesta sob várias formas de sentir. 

Essa fenomenologia é, portanto, o que nos ajuda a distinguir diferentes tipos de emoções que nós 

sentimos. 

Existe uma teoria das emoções proposta por William James na qual ele defende a ideia de 

que as nossas emoções são os sentimentos corpóreos que sentimos quando estamos em um 

determinado estado sensorial. Nessa perspectiva, o medo, por exemplo, seria um sentimento que 

corresponde a algumas mudanças fisiológicas, como o coração batendo mais rápido, sudorese, 

paralisação da musculatura, tudo isso causado pela percepção de algum perigo. Essas mudanças 

corpóreas são a causa do medo. No entanto, nos questionamos se as mudanças corpóreas causam a 
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emoção ou se a emoção causa as mudanças corpóreas. Essa relação causal não é algo tão evidente.  

Considerando o medo, a raiva, a tristeza e o amor como emoções mais básicas James afirma que:  

Nossa maneira natural de pensar essas emoções mais básicas é que a percepção 

de algum fato provoca o estado mental chamado emoção e, este último dá origem 

à expressão corporal. Minha teoria, ao contrário, é que as mudanças corporais 

seguem diretamente da percepção do fato excitante, e que nosso sentimento em 

relação a essas mudanças corporais é a emoção. (JAMES,1890, pp. 449-450, apud 

PRICE, 2015, p.14) 

 

Assim em uma ilustração bem simples teríamos a maneira natural de se pensar: 

Percepção  emoção  perturbações físicas  

Na concepção de James teríamos: 

Percepção  perturbações físicas  emoção  

Se, por exemplo, vemos um cachorro muito valente, a percepção do perigo, de acordo com 

a teoria de James, nos causaria um batimento cardíaco mais acelerado, dificuldade em respirar, 

aumento da pressão sanguínea e essas perturbações físicas incitariam o medo. Como podemos 

constatar, nessa teoria a fenomenologia das emoções possui um papel central, pois, para ela, o 

sentimento (feeling) é essencial para emoção (Price, 2015). Sem o sentir não existe emoção, mas 

apenas um pensamento ou julgamento sem nenhum sentimento, por isso a emoção, para James, é 

o sentimento, ou seja, é o estado mental do sentir causado pelas afecções físicas.  

No entanto, após James, muitos estudos sobre o que são as emoções foram elaborados. Nós 

concordamos que a sensação é inerente a maior parte das emoções, mas esta se constitui apenas 

como uma característica dentre tantas outras que as compõem. Alguns autores, como BenZe'ev 

(2010), dividem uma emoção em quatro componentes básicos: cognição, avaliação, motivação e 

sentimento. Os três primeiros compõem a intencionalidade das emoções, ou seja, a relação entre o 

sujeito que sente e o objeto relacionado ao sentir. A dimensão do sentir expressa o estado mental e 

físico do sujeito em cada emoção experimentada, caracterizando, como já indicamos, aquilo que 

se pode chamar de aspecto fenomenológico.  

4.1.2. Intencionalidade 

Reduzir as nossas emoções apenas à dimensão do sentir parece algo bastante simplório se 

pensarmos em todas as suas nuances.  Quando falamos que as emoções mostram-se como reações, 
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convém perguntar: elas são reações às nossas percepções, mudanças fisiológicas ou aos nossos 

julgamentos? Ora, sempre que pensamos em emoções nos damos conta de que elas estão sempre 

atreladas à alguma coisa. Afinal, sentimos medo de..., sentimos raiva de..., sentimos amor por..., 

sentimos culpa por... De tal modo, percebemos que a emoção está relacionada a algum objeto, o 

qual é o foco da atenção de quem experimenta tal sintoma. Assim, por exemplo, quando temos 

medo de um cachorro, todo o foco da nossa atenção está direcionado ao referido animal, e isso 

pode ensejar um pensamento acerca de como fugir dessa situação, ou uma observação para se 

certificar que o cachorro não vai atacar ou então imaginar uma estratégia para se livrar dessa 

situação de risco. 

A ideia de que as nossas emoções possuem uma intencionalidade pode nos remeter à falsa 

afirmação de que as emoções são um fenômeno intencional, ou seja, que elas são deflagradas por 

uma intenção do tipo, “eu tenho a intenção de sentir medo”, então o medo se manifesta em mim. 

Ao se dizer que as emoções são fenômenos intencionais significa afirmar que elas existem sempre 

em relação a alguma coisa, e esta se constitui como o seu objeto intencional. Mas, afinal, qual a 

importância dos objetos intencionais das nossas emoções?  

O fato de as emoções possuírem objetos intencionais nos ajuda a distingui-las de estados 

afetivos, como, por exemplo, os humores (moods) que nem sempre exigem a presença de um objeto 

intencional. Se dizemos que alguém está mal humorado ou amuado isso nem sempre requer uma 

explicação sobre o que ou quem lhe causou esse estado. Muitas pessoas podem mudar de humor 

sem razão, objeto ou causa aparente. Ao contrário, se dizemos que alguém está com ódio, 

naturalmente nos vem a pergunta: “ódio do quê ou de quem?” Dessa forma, podemos dizer que as 

emoções requerem um complemento, ou seja, um objeto. Os episódios relacionados ao estado de 

humor, por sua vez, raramente necessitam de um complemento ou da especificação de um objeto 

desencadeador. Enquanto isso, as emoções podem ser informativas, mas permanecem incompletas 

até o objeto ser especificado (Deonna e Teroni, 2012). 

Os objetos das emoções podem aparecer através da percepção, do contato visual, como, por 

exemplo, quando vemos um cachorro bravo e sentimos medo, mas também pode decorrer de outros 

estados mentais, como por exemplo, a lembrança de ter sido mordido por um cachorro. Ao 

recuperar essa lembrança, poderemos experimentar o medo novamente. Emoções, diferentemente 

das percepções, estão sempre embasadas em outro estado mental que é também sobre o objeto ao 
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qual a emoção é direcionada. A percepção nos dá um acesso direto aos objetos relevantes e fatos, 

no sentido de que ela não requer a presença de outro estado mental dirigido a esses objetos e fatos, 

enquanto que as emoções devem estar associadas intimamente à informação fornecida por outros 

estados mentais. E esses estados mentais, os quais chamaremos de a base cognitiva das emoções, 

podem ser de tipos diferentes (Deonna e Teroni, 2012). 

Os estados mentais associados às emoções podem estar associados a lembranças do 

passado, acontecimentos do presente e planejamentos para o futuro, etc. São esses estados mentais 

que denominamos de base cognitiva das emoções. Assim, as emoções são sempre direcionadas a 

algum objeto provindo de sua base cognitiva. Dessa forma, “as emoções possuem objetos 

intencionais que são provindos de sua base cognitiva, mas elas também representam esses objetos 

de uma maneira característica” (DEONNA E TERONI, 2012, p.05). Essas características têm 

também a ver com as avaliações das situações. Assim, por exemplo, em um jogo de futebol algumas 

pessoas ficarão felizes outras ficarão tristes de acordo com o resultado da partida. Os que perdem 

ficam tristes porque, dentro de suas expectativas, a derrota é uma coisa ruim, enquanto os felizes 

conferem um valor importante à vitória. A avaliação feita pelas pessoas pode suscitar diferentes 

emoções. Desse modo, podemos perceber que existe um link entre as nossas emoções e as 

avaliações que fazemos das situações. Por isso, podemos dizer que existem dois aspectos 

relacionados à intencionalidade das emoções: o primeiro refere-se ao fato de que as emoções 

possuem objetos; o segundo sugere que as nossas emoções possuem uma conexão com as 

avaliações desses objetos. Esses dois aspectos remetem a uma outra consequência relacionada aos 

padrões de corretude: em determinadas situações, dado o objeto e a avaliação que se pode fazer 

desse objeto, é correto ou apropriado o surgimento da emoção correspondente. 

Por isso, considerando-se a divisão proposta por Ben‐Ze'ev (2010), a qual mencionamos na 

seção anterior, a dimensão intencional das emoções pode ser dividida em três componentes: 

cognitivo, avaliador e motivacional. O componente cognitivo consiste na informação que temos 

sobre determinada circunstância. Por exemplo, a informação de que alguém próximo faleceu ou de 

que alguém nos ofendeu. Ou ainda, a percepção de que estamos diante da pessoa que amamos, ou 

da pessoa que odiamos, admiramos, etc.... O componente avaliativo dá uma significação pessoal à 

informação (a perda de um ente querido) e o componente motivacional se relaciona ao nosso desejo 

de agir naquela circunstância (decidir ver ou não a pessoa que faleceu). Entretanto, essa divisão 

serve apenas como modelo esquemático, uma vez que as emoções não implicam na ocorrência 
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desses componentes em separado. Todos fazem conjuntamente parte da maioria das nossas 

experiências emocionais. 

O componente cognitivo nos dá a informação necessária para que a emoção surja, ou seja, 

nos oferece dados sobre o objeto intencional, porque nenhuma atitude emocional em relação a um 

objeto surge sem que se tenha o mínimo de informação sobre ele. Com isso, o meu ódio só será 

direcionado a uma pessoa se eu tiver alguma informação sobre seu gesto, no caso que ela estiver 

me ofendendo. Meu foco de atenção se direciona para essa situação, para o objeto de minha raiva 

e vejo tudo através dessa sensação. 

Quando temos a informação a respeito das circunstâncias ou do objeto intencional da nossa 

emoção, emitimos um julgamento ou uma avaliação a respeito. Assim, por exemplo, sentimos 

medo de um cachorro porque julgamos que o animal é perigoso; sentimos ódio em relação a uma 

pessoa que nos ofendeu porque a julgamos uma ofensora. Na maior parte dos casos, podemos 

perceber esse aspecto avaliador em relação às emoções. No entanto, existem episódios emocionais 

em que a avaliação não aparece de forma tão evidente. Podemos ter medo do escuro sem que se 

possa achar que há alguma coisa perigosa no escuro, mas simplesmente pela ausência de 

luminosidade no local. 

E, por último, o aspecto motivacional relacionado às emoções concerne à disposição para 

agir. As emoções não são estados teóricos, mas estados que envolvem uma esfera prática 

relacionada à ação. As emoções apresentam atitudes avaliativas que envolvem um aspecto positivo 

ou negativo em relação ao objeto desencadeador, de forma a implicar uma disposição para agir de 

acordo com a avaliação (BenZe'ev, 2010). Assim, por exemplo, o medo que eu sinto do cachorro, 

porque eu avalio que ele é bravo e pode me morder, me motiva a agir de acordo com esse medo, 

seja fugir do cachorro, seja gritar por socorro ou ainda ficar paralisado e esperar que o cachorro 

não me veja.  

Ademais, no momento nos interessa a possibilidade de que as nossas emoções apresentem 

um aspecto motivacional e um aspecto avaliativo. Esse assunto será melhor explorado no próximo 

capítulo, quando nós falaremos sobre a relação entre as emoções, nossas avaliações do que 

devemos ou não fazer e nossas motivações para agirmos de acordo com nossa deliberação, 

especialmente em situações de raciocínio moral que envolvem dilemas.  
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4.1.3. Outras características das emoções 

Até agora, nós vimos algumas características das emoções, mas existem ainda outras que 

também julgamos importantes e, portanto, gostaríamos de considerá-las. Dentro do domínio das 

emoções, comumente fazemos uma distinção entre emoções positivas e emoções negativas. 

Intuitivamente, dizemos que ódio, medo, tristeza, inveja, culpa, arrependimento, vergonha, etc. são 

emoções negativas e, muitas vezes, nos levam a situações negativas que interferem diretamente na 

nossa forma de pensar e agir. Ora, vimos que, quando sentimos ódio de uma pessoa, dificilmente 

conseguimos enxergar nela boas qualidades. Naturalmente, tal sintoma nos deixa em uma condição 

tal que nosso desejo é fazer alguma coisa para atingir o objeto-sujeito de nossa raiva. Por outro 

lado, quando amamos uma pessoa, temos uma tendência natural a concebê-la de forma positiva e 

de amenizar os seus defeitos. Assim, a partir dessa distinção podemos falar em polaridade ou 

valência das emoções de duas formas: no sentido conativo ou no sentido hedônico (Deonna e 

Teroni, 2012).  

No sentido hedônico, a classificação das emoções em positivas e negativas está diretamente 

relacionada à forma de expressão de cada emoção, ou seja, está ligada à sua fenomenologia. 

Ademais, cada emoção provoca uma sensação de prazer ou desprazer. No entanto, essa avaliação 

nem sempre é o caso, pois existem emoções que podem ser neutras em relação a essa dicotomia 

prazer/desprazer, como, por exemplo, a surpresa, existem surpresas negativas e positivas, assim 

como existem aquelas que não evocam nenhum tipo de prazer ou dor (Deonna e Teroni, 2012). 

Assim, os parâmetros hedônicos destinados a classificar as emoções não são isentos de problemas, 

por isso existe uma outra alternativa para se fazer essa valência em termos conativos. 

A abordagem conativa da valência das emoções desenrola-se de três formas: 1) em termos 

das tendências motivacionais, 2) como desejos que concernem ao estado mental em que a pessoa 

se encontra e, 3) sob a forma de frustração ou satisfação dos desejos.  

Em se falando de tendências motivacionais, podemos relacionar a positividade ou 

negatividade de uma emoção ao fato de nos sentirmos ou não motivados em relação à determinada 

coisa. Por exemplo, supondo que estou com muito ódio de uma pessoa, essa pessoa pede minha 

ajuda e, por causa da minha ira, não me sinto motivada ou não sinto nenhuma inclinação a ajuda-

la. Dessa forma, a emoção (ódio) que sinto é negativa porque me causa um tipo de repulsa 

direcionada à pessoa (objeto da minha raiva). Se, ao contrário, sinto amor por alguém e se essa 
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pessoa me pede ajuda, imediatamente me sinto inclinada ou motivada a ajudá-la. Dessa forma, se 

temos uma atração em direção ao objeto de nossa emoção é porque se trata de uma valência 

positiva; caso ocorra uma aversão, então se trata de uma emoção com valência negativa. 

Quando estamos em um estado emotivo positivo, temos o desejo de que esse estado perdure 

e quando estamos em um estado negativo, temos o desejo de nos vermos livres desse estado. 

Quando estamos mergulhados na tristeza, por exemplo, nos sentimos tão mal, tão incomodados 

que desejamos que essa sensação passe logo. Todavia, se vivenciamos um momento de felicidade, 

sentimos algo tão bom, tão positivo que desejamos que essa sensação perdure. Sendo assim,  

as emoções negativas nos encorajam a nos afastarmos das situações que as 

provocam, e as emoções positivas nos encorajam a buscar as situações que as 

provocam. Se algum objeto em nosso ambiente está reforçando negativamente, 

podemos tentar realocá-lo, e se um objeto está reforçando positivamente, podemos 

tentar mantê-lo (PRINZ, 2004, p.174). 

 

As emoções são avaliadas como positivas ou negativas quando exercem uma força em nós 

que nos leva ao desejo de fazer perdurar ou terminar as situações ou objetos aos quais elas estão 

associadas. Naturalmente, somos levados a querer manter o que nos faz bem e a revogar o que nos 

faz mal. Eis por que quando estamos em uma situação de incômodo, dor, angústia, medo ou raiva, 

queremos abreviar as sensações causadas por tais emoções. Particularmente, nós achamos essa 

forma de valência bastante plausível, visto que nós, seres humanos, por um instinto de 

autopreservação, buscamos amenizar o que nos faz mal e ampliar o que nos faz bem. 

A terceira forma conativa de valência refere-se à frustração ou satisfação dos desejos. 

Nesses termos, uma emoção positiva é aquela que nos revela que a situação é congruente com seus 

objetivos, enquanto as emoções negativas revelam uma incongruência (Deonna e Teroni, 2012).  

Um ponto importante a se destacar é que nem todas as nossas emoções estão necessariamente 

ligadas a um desejo. Assim, por exemplo, se pensarmos na admiração como uma emoção positiva, 

podemos simplesmente admirar alguém, uma obra de arte, uma paisagem e essa sensação de 

admiração não está conectada a nenhuma espécie de desejo, de forma que sentimos uma sensação 

muito boa, muito positiva de estar vendo ou pensando em algo que nos causa admiração, mas não 

temos nenhum desejo relacionado ao fator desencadeador. Por isso, essa forma de valência não 

abarca todas as emoções. 
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Os nossos julgamentos acerca do que é uma emoção negativa ou positiva podem estar de 

acordo com algum dos parâmetros acima mencionados, mas também podem divergir, havendo, 

assim, uma outra maneira de se pensar essa valência.  Podemos, com isso, apresentar uma opção 

plausível de valência através da interpretação da emoção. Nesse sentido, estamos relacionando a 

valência à cognição associada às nossas emoções. De acordo com a percepção e interpretação que 

damos a cada emoção que sentimos, podemos qualificá-las como negativas ou positivas.  Assim, 

por exemplo, digamos que pelo viés do desejo de manter ou terminar com uma emoção, a dor seria 

julgada como algo negativo, pois causaria extremo desconforto à pessoa que a sente. No entanto, 

essa mesma dor que é avaliada negativamente pode ter um caráter positivo dependendo da 

interpretação da pessoa que a sente. Se, em vez de negar e tentar livrar-se dessa emoção, a pessoa 

aceita e busca compreender o porquê da dor, ela pode assumir uma perspectiva positiva no sentido 

de nos possibilitar o conhecimento de algo que estava desconhecido e que se manifestou através 

da dor. Estamos nos referindo a um tipo de dor emocional ou, popularmente falando, a uma dor da 

alma. Ao estar ciente dos aspectos apresentados pela dor, a pessoa pode agir de forma positiva ao 

trabalhar e curar o que causava tal desconforto ou pode agir de forma negativa e acomodar-se a dor 

sem nada fazer para que haja uma mudança no estado atual das coisas. 

No domínio moral, a compaixão é uma emoção que pode fazer muita diferença nas nossas 

vidas. À primeira vista, a compaixão é avaliada sempre positivamente, mas, se formos analisá-la 

por outro viés, ela pode assumir uma conotação também negativa. Imaginemos que nós estamos 

diante de uma pessoa que precisa muito de ajuda para fazer um tratamento contra o câncer; ao 

ouvirmos a história dessa pessoa, sentimos o nosso coração repleto de compaixão por ela (isso é 

um aspecto positivo da emoção, a capacidade de se compadecer com as dores dos outros), no 

entanto a partir do momento que sentimos a compaixão, esse sentimento pode assumir uma forma 

positiva ou negativa dependendo do uso que fazemos dessa emoção. Se usamos nossa emoção de 

forma positiva, então nos sentiremos inclinados a agir e fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa. 

Se, no entanto, mesmo com o nosso sentimento de compaixão, não somos capazes de fazer qualquer 

coisa que seja para ajudá-la, essa emoção assume uma conotação negativa. 

O que queremos defender aqui é a hipótese de que a valência de uma emoção é um pouco 

mais extensa do que a relação dor/prazer (no sentido hedônico), e também vai além das relações 

defendidas pelo modelo conativo. Para nós, essa extensão atinge diretamente não apenas o sentir, 

mas o que se faz a partir desse sentir. Dessa forma, a valência perpassa desde o sentir (a forma 
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como recebemos, percebemos e interpretamos esse sentir), até o aspecto mais prático que envolve 

o que se faz a partir do que se sente. Não queremos dizer que os desejos não possuem um papel 

significante em relação às emoções, mas apenas indicar, na perspectiva das emoções enquanto 

satisfação/frustração dos desejos que foi mencionado acima, que aparentemente essa perspectiva 

vê as emoções como uma meta-representação, ou seja, estados intencionais tendo outros estados 

intencionais como objeto (Deonna e Teroni, 2012).  

Além dessa distinção positiva/negativa em relação às emoções, encontramos também uma 

outra distinção que consiste em designá-las como conscientes ou inconscientes. Nessa distinção, a 

possibilidade de existirem emoções inconscientes conta contra a perspectiva de valência hedônica. 

Se existirem emoções inconscientes, então não faz sentido conceber os aspectos positivo/negativo 

de uma emoção em termos de prazer e dor, se estes forem entendidos em termos fenomenológicos 

(Deonna e Teroni, 2012). Ao se passar para a esfera fenomenológica, a emoção já não se apresenta 

mais como um fenômeno inconsciente, haja vista que para se tornar consciente, o foco da atenção 

da pessoa precisa estar direcionado para o sentimento.    

Ademais, em que sentido podemos pensar em emoções inconscientes? De acordo com 

Deonna e Teroni (2012), existem três considerações principais em favor das emoções 

inconscientes: a primeira, baseada nas ideias defendidas por Freud de que boa parte do nosso 

comportamento é derivado de motivações inconscientes, muitas das quais de cunho afetivo. Assim 

como acontece com algumas dores que não são percebidos, é possível que existam emoções que 

não são sentidas. Com efeito, muitas vezes nos ferimos e, pelo fato de não sentirmos a dor de 

imediato, não nos damos conta do ferimento, ou seja, não sentimos a dor que poderia resultar do 

ferimento. Da mesma forma, às vezes, através do comportamento de uma pessoa, nós podemos 

perceber que ela está com raiva, mas ela mesma não tem consciência do que sente, até que nós 

comentamos sobre sua ira, momento em que ela pode tornar-se consciente de sua emoção. Assim, 

até o momento em que trazemos à luz da consciência, a emoção permanece inconsciente. O terceiro 

ponto que corrobora a hipótese das emoções inconscientes é baseado em um experimento quando 

os psicólogos estabeleceram a correlação entre a ativação de certos centros nervosos e os indivíduos 

reportaram que sentiam determinada emoção; “eles também concluíram que uma emoção 

inconsciente está presente em casos nos quais uma ativação similar é observada e houve a ausência 

do relato do indivíduo” (Deonna e Teroni, 2012, p.16).  
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Por esse experimento, podemos pensar que não basta apenas a ativação do centro neural 

responsável pelas emoções, ou seja, o que torna uma emoção consciente não é apenas a ativação 

neural, mas deve existir algo a mais, senão a simples ativação da referida área implicaria no 

indivíduo tornar-se consciente da emoção.  A ideia de que haja emoções inconscientes traz a 

possibilidade de que algumas emoções não sejam necessariamente sentidas. Além disso, de acordo 

com as ideias de Freud mencionadas acima, mesmo que elas não sejam sentidas é plausível que 

elas influenciem de alguma forma o comportamento das pessoas. Afinal, quantas vezes já sentimos 

uma aversão inexplicável, do ponto de vista consciente e racional, de alguém? Sentimos apenas 

algo que nos impulsiona a fugir da pessoa e nem sempre temos consciência da razão de uma tal 

emoção.  

Por outro lado, existem episódios emocionais nos quais temos plena consciência do que 

está acontecendo conosco. Por exemplo, ao estarmos diante de alguém que amamos, sentimos uma 

sensação boa e temos a impressão de que o nosso coração expande-se e sentimos o desejo de ver a 

pessoa bem, de vê-la feliz.  Esse conjunto de sensações nos traz a consciência de que amamos essa 

pessoa, mas também pode ser o caso em que alguém sinta todas essas sensações, mas não reconheça 

essas sensações como amor. Outras pessoas que veem as atitudes dessa pessoa que ama pode ter 

consciência de que se trata de uma manifestação de amor, porém a própria pessoa que ama pode 

não ter essa consciência ainda. Nesse sentido, podemos dizer que a pessoa ama, mas ainda não sabe 

que ama. Então, nesse sentido, o amor ainda é uma emoção inconsciente para essa pessoa, uma vez 

que a sua atenção ainda não foi direcionada a reconhecer esses sintomas como sendo manifestações 

do amor.  

Uma outra característica associada às nossas emoções é o que chamamos de justificação, 

já que o nosso lado racional está sempre buscando compreender o que se passa a nossa volta. Temos 

uma tendência, talvez por causa da supremacia da razão assumida ao longo do desenvolvimento do 

pensamento ocidental, de querer entender todas as coisas, mesmo que isso ainda não seja possível. 

Esse desejo de entendimento, de conhecer as coisas, também atinge o domínio das nossas emoções.  

Assim, na tentativa de racionalizar o que sentimos, buscamos justificações ou razões que o 

justifiquem. Temos essa tendência, mesmo intuitivamente sabendo que, às vezes, como já dizia 

Blaise Pascal, “o coração tem razões que a própria razão desconhece”. 
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4.1.4. A epistemologia das emoções 

O que chamamos de epistemologia das emoções está diretamente relacionado à reflexão 

sobre as suas justificações. Deste modo, quando podemos justificar uma emoção? Se estamos 

diante de um cachorro feroz que parte em nossa direção com uma postura agressiva querendo nos 

morder e, diante dessa percepção, julgamos o cachorro perigoso evocando assim o medo, então o 

medo que sentimos está justificado pelas razões que nos levam a temer o referido animal. Ao 

contrário, se vemos um pequeno cachorro que late e se aproxima querendo brincar e sabemos que 

ele é inofensivo e, ainda assim, sentimos medo, nosso medo não é justificado. O fato de as emoções 

apresentarem essa característica de serem apropriadas ou não, se elas se adequam ou não aos fatos, 

isso nos permite avaliá-las como corretas ou incorretas. Mas, o que seria uma emoção correta e o 

que seria uma emoção incorreta? Essa designação está relacionada com o fato de elas ajustarem-se 

ou não aos fatos do mundo, ou seja, as emoções têm uma direção de ajuste do mundo para a mente, 

pois elas pretendem representar o mundo como ele é. A direção de ajuste também nos ajuda a 

diferenciar as emoções de outros estados mentais. Assim, por exemplo, os nossos desejos oriundos 

das nossas emoções possuem uma direção de ajuste da nossa mente para o mundo, visto que temos 

a tendência a querer ajustar a realidade aos nossos desejos. 

Os padrões de corretude que mencionamos acima são distintos dos padrões epistêmicos 

através dos quais avaliamos e justificamos as emoções. As emoções são justificadas ou 

injustificadas de acordo com as razões que uma pessoa tem de senti-las. A pessoa que sabe que 

determinado cachorro morde, então, ao se deparar com esse animal, tende a sentir medo. Desse 

modo, essa pessoa tem razões para sentir medo e, portanto, está justificado o seu sentir. Ao mesmo 

tempo o medo também pode ser apropriado, ou não como veremos mais adiante que podem existir 

emoções que são justificadas, mas não são apropriadas. 

Como vimos, a classe de estados mentais a qual denominamos emoções apresenta uma 

complexidade significativa e, para tentar compreendê-la, consideramos diversos aspectos que 

fazem parte de sua composição. Assim, vimos que elas apresentam características típicas como 

intensidade, instabilidade, brevidade e perspectiva parcial.  Vimos, da mesma forma, que, no 

âmbito físico, elas se manifestam causando diferentes sensações e alterações no nosso corpo. Ora, 

vimos que as emoções possuem uma intencionalidade, ou seja, nossas emoções são sempre 

direcionadas a alguém ou alguma coisa, por isso dizemos que as emoções possuem objetos 
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intencionais provenientes de uma base cognitiva. Esse fato distingue as emoções de outros estados 

mentais. As emoções também apresentam uma valência que pode ser analisada através de 

diferentes parâmetros, como os hedônicos e os conativos. Além desses aspectos positivo/negativo, 

tais sintomas também podem ser classificados como conscientes e inconscientes.  Aparentemente, 

as emoções estão intimamente ligadas à avaliação dos objetos intencionais através de diferentes 

padrões, como, por exemplo, padrões de corretude e justificação.   

4.2. Duas teorias das emoções 

A definição acerca do que são nossas emoções não é algo simples de ser elaborado. Devido 

à diversidade de características apresentadas pelas emoções e por haver uma ausência de unicidade 

entre elas, os filósofos têm dificuldades para tentar especificar realmente o que são tais sensações. 

Essa dificuldade me faz lembrar quando tentamos segurar um punhado de areia nas nossas mãos, 

pois quanto mais tentamos segurar, mais ela desliza pelos nossos dedos. Exatamente porque a 

pergunta sobre o que é uma emoção, apesar de existirem inúmeras teorias que tentam dela dar 

conta, trata-se de um fenômeno que está longe de ser respondido. A dificuldade em se chegar a 

uma resposta conclusiva se dá devido à natureza astuciosa dessa pergunta.  

(...)as emoções formam um território complicado, mesmo bagunçado. Primeiramente, os 

fenômenos emocionais, e mais geralmente os fenômenos afetivos são variados. Por 

exemplo, algumas coisas que chamamos de "emoções", como o medo das aranhas, 

parecem ser disposições para sofrer um certo número de experiências emocionais, 

enquanto outras parecem ser um estado que experimentamos em um determinado 

momento ou em um determinado período. Em segundo lugar, as emoções costumam ser 

divididas em tipos, tais como medo, raiva, vergonha, orgulho ou alegria, para citar apenas 

alguns. O problema é que não podemos assumir que o que parece verdadeiro em um tipo 

de emoção é verdadeiro para os outros. Em terceiro lugar, os episódios emocionais são 

complexos. Os episódios emocionais típicos envolvem percepções sensoriais, mudanças 

fisiológicas, sentimentos conscientes, processos cognitivos, componentes motivacionais 

e, segundo muitos, algum tipo de avaliação. Isso torna difícil dizer o que as emoções são: 

o que, se houver, é, ou são os componentes essenciais, e como as diferentes partes ficam 

juntas? (TAPPOLET, 2016, p. xi). 

 

Mesmo diante das dificuldades apresentadas pelo estudo das emoções, convém destacar 

duas perspectivas de abordagem. As teorias das emoções frequentemente relacionam tais 

sentimentos a diferentes estados mentais, por isso cada teoria tende a focalizar um de seus 

componentes envolvidos nos episódios emocionais (as características que elencamos na seção 4.1). 

Assim, como citamos anteriormente, de acordo com a concepção de James (1884) as emoções são 

tipos de sentimentos. Ele afirmou que medo é a sensação que corresponde a determinadas 
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mudanças fisiológicas, como o coração batendo acelerado, a respiração curta, causadas pela 

percepção de algo perigoso (Tappolet, 2016).  

Outra interpretação dada às emoções consiste em concebê-las como estados conativos. Os 

estados conativos, como é o caso dos desejos, possuem conteúdos proposicionais, mas faltam as 

condições de correção. Assim, podemos desejar que as desigualdades no Brasil acabem (conteúdo 

proposicional), e o desejo de que tais iniquidades acabem é satisfeito se as desigualdades, de fato, 

terminarem (condições de satisfação do desejo). A direção de ajuste inerente aos estados conativos 

é mente-mundo, no sentido de que o mundo deve mudar para ajustar-se ao conteúdo mental. Por 

outro lado, os estados cognitivos apresentam uma direção de ajuste contrária, pois aqui é a mente 

que tenta se adequar ao mundo. As teorias cognitivas consideram que as emoções são constituídas 

por estados cognitivos e, por isso, as emoções são pensadas como tipos de julgamentos ou 

avaliações. Ainda nessa perspectiva cognitivista, tais sensações podem ser pensadas em termos de 

conteúdo representacional e, nesse sentido, as emoções são pensadas como um tipo de percepção 

(Tappolet, 2016). Eis por que podemos associá-las aos valores. 

4.2.1. Emoções e valores 

Aparentemente óbvio é o link existente entre os valores e as emoções. É fato que nossa 

linguagem ordinária parece comprovar essa ideia, pois podemos relacionar cada emoção com um 

predicado avaliativo. Assim, por exemplo, a admiração está relacionada a algo que julgamos 

admirável, o medo está relacionado a algo que julgamos amedrontador e, do mesmo modo, 

podemos fazer essa relação com outras emoções. Assim, de acordo com a ideia de que as emoções 

são tipos de avaliações, sentir uma emoção significa apreender o objeto da emoção em termos 

avaliativos.  

Com efeito, já temos uma noção do que podem ser nossas emoções de uma maneira geral, 

e para compreendermos como se dá essa relação entre emoção e valor, convém, previamente, 

indicar o que chamamos aqui de valores. Valores podem ser designados como propriedades 

avaliativas. Eles podem ser positivos ou negativos, denotando coisas como beleza, coragem, 

solidariedade e compaixão, mas também coisas negativas como feiura, covardia, egoísmo e 

indiferença. Mais ainda, os valores não são apenas concebidos como conceitos abstratos e ideais 

políticos ou pessoais como, liberdade, igualdade, lealdade, etc., mas também como propriedades 

exemplificadas por objetos concretos, situações e eventos (Deonna e Teroni, 2012). 
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Se essa ligação entre emoções e avaliações é realmente estreita, então quais são as 

evidências que contam a seu favor? Afinal, o que faz com que as emoções sejam concebidas como 

apreensão das propriedades avaliativas? Sabemos que existe um número muito grande de objetos 

particulares para os quais algum tipo de emoção pode ser direcionado. Por exemplo, o amor que 

uma pessoa sente pode ser direcionado ao amigo, à mãe, ao filho, ao cônjuge, etc. A emoção é o 

amor e cada uma das pessoas para quem o amor é direcionado são os seus objetos particulares. 

Apesar dessa variedade de objetos particulares, cada ocorrência do amor consiste na apreensão de 

cada objeto particular como amável (digno de ser amado) (objeto formal). Essa distinção entre 

objeto particular e objeto formal, introduzida por Kenny (1963) (apud Deonna e Teroni, 2012), 

permite fazermos uma clarificação em relação à intencionalidade das emoções. Como veremos 

mais adiante, a teoria que concebe as emoções como julgamento de valores implica em assumir 

suas intencionalidades. As emoções não são apenas direcionadas a objetos particulares, mas, 

aparentemente, elas apresentam esses objetos de uma maneira particular, por isso é que a correlação 

das propriedades avaliativas como sendo os objetos formais das emoções revela em que sentido as 

emoções apreendem as características relevantes do ambiente (Deonna e Teroni, 2012). A 

invocação dos objetos formais é necessária no sentido de especificar as condições de corretude ou 

correção e justificação das emoções.  

Digamos que, em um determinado dia, nos encontramos mais sensíveis e não temos a 

mesma disposição que normalmente temos para ouvir um “não”. Se formos pedir um favor a 

alguém em um dia como esse, ao ouvirmos um “não posso” da pessoa, nos sentiremos magoados. 

Essa mágoa seria correta e justificada? Nesse exemplo, a mágoa é justificada se a pessoa tem boas 

razões para acreditar que a recusa da pessoa foi ofensiva, mas é incorreta se a mágoa não se ajusta 

aos fatos, ou seja, se a pessoa simplesmente disse de forma inofensiva que não poderia fazer o 

favor. Se a pessoa tivesse sido rude e ofensiva, ou tivesse destratado quem pediu o favor, então a 

mágoa seria justificada e correta. Como mencionamos no exemplo, a pessoa que pediu o favor 

estava em um momento de extrema sensibilidade e isso afetou a sua avaliação do episódio. Então, 

isso nos leva a pensar na questão da subjetividade e objetividade dos valores. 

Ao dizermos que a mágoa sentida pela pessoa no exemplo acima é justificada, mas 

incorreta, nós assumimos a assunção de que alguém pode ser rude independentemente da reação 

de mágoa das outras pessoas. Ou, mesmo a pessoa não sendo rude, a outra, devido à sua 

sensibilidade, assim o julgará. Portanto, as propriedades avaliativas podem ser analisadas em 
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termos de respostas emocionais. Existem duas perspectivas concernentes a essa análise: as 

propriedades avaliativas podem ser pensadas de forma a serem dependentes ou independentes das 

respostas emocionais. Digamos que duas pessoas emitem julgamentos diferentes em relação a uma 

mesma pintura; uma diz que a pintura lhe evoca uma tristeza e a outra diz que a pintura lhe evoca 

uma alegria. Se analisarmos as propriedades avaliativas desse objeto através de um viés 

subjetivista, diremos que o mesmo objeto pode ser triste ou alegre, relativizando, dessa forma, suas 

propriedades avaliativas. Se o analisarmos independentemente das reações emocionais das pessoas, 

diremos que o objeto apresenta valores reais e não relativos.  

4.2.1.1.O subjetivismo dos valores 

A proximidade que existe entre as emoções e os valores suscita a ideia de que as 

propriedades avaliativas podem ser compreendidas em termos de respostas emocionais. No 

entanto, as respostas emocionais de cada pessoa podem ser diferentes. Conforme vimos no exemplo 

acima, dizer que algo é alegre ou triste é um tipo de avaliação baseada na emoção, ou na resposta 

emocional emitida por uma pessoa e que pode divergir, gerando, dessa forma, uma relatividade das 

propriedades avaliativas de um objeto. Então, uma questão que surge é se as propriedades 

avaliativas estão no objeto ou se estariam no sujeito que avalia o objeto. Ademais, por que o mesmo 

objeto pode ser julgado por uma pessoa como triste e por outra pessoa como alegre? Uma possível 

resposta para essa pergunta pode ser elaborada a partir da perspectiva de que a pessoa pode não ter 

tido a real percepção da pintura, ou seja, se ela visse a pintura em outro dia, talvez sua avaliação 

fosse diferente. 

Mas, a relatividade é algo que, de certa forma, incomoda os filósofos em geral, pois essa 

incerteza compromete a ontologia e a objetividade das coisas. Se uma dada pintura, para uns, 

suscita alegria e, para outros, desperta tristeza, qual seria a avaliação verdadeira dessa pintura? Ela 

seria uma pintura triste ou seria uma pintura alegre? Uma solução proposta para esse problema 

seria que, ao invés de analisar as propriedades avaliativas em termos de respostas emocionais, 

avaliá-las em termos da disposição do objeto ou das situações que causam essas respostas 

emocionais.  Assim, a pintura é triste se ela tiver a disposição, em determinadas situações, de evocar 

tristeza em algumas pessoas. Ela é alegre, admirável se tiver a disposição de suscitar alegria, 

admiração, como indicam Deonna e Teroni (2012). Mas isso não resolve o problema porque 
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digamos que a mesma pintura possa suscitar alegria em uns e tristeza em outros, então essa pintura 

seria alegre e triste ao mesmo tempo? 

O apelo às disposições tem a virtude imediata de abrir espaço entre as propriedades 

avaliativas e as respostas emocionais, nos permitindo, desse modo, sentir possíveis erros em relação 

às propriedades avaliativas e, consequentemente, disputas substanciais sobre suas exemplificações. 

O modelo disposicionalista permite a existência de situações nas quais uma pessoa responde a um 

objeto de uma maneira quando esse objeto de fato não possui essa propriedade avaliativa relevante, 

assim como a existência de situações nas quais o objeto possui a propriedade avaliativa na ausência 

de uma resposta relevante. Não obstante, um objeto que tem a disposição de causar um determinado 

tipo de resposta pode, por uma variedade de razões, suscitar uma resposta diferente ou mesmo 

nenhuma resposta (DEONNA e TERONI, 2012, p. 43). A disposição de um objeto suscitar 

determinadas respostas emocionais nas pessoas não significa que isso ocorre sempre. Digamos que 

a pintura da qual falamos manifesta uma singela alegria do pintor através de suas cores, mas seus 

traços eram mais bruscos, revelando um pouco de tristeza e melancolia no cenário. As pessoas que 

perceberem as nuances alegres das cores responderiam com a avaliação de que a pintura é alegre, 

mas outras pessoas poderiam focar sua atenção nos traços e avaliariam que a pintura é triste. Se 

uma pessoa que julgou a pintura alegre tivesse a oportunidade de observar a pintura uma outra vez, 

poderia perceber os traços tristes e, quiçá, mudar sua avaliação. Para outras pessoas, porém, a 

pintura poderia não evocar qualquer reação, ou outras reações diferentes da tristeza e da alegria. 

Pode ser o caso de que os objetos e as situações possuam disposições para exporem suas 

propriedades, no entanto, os sujeitos precisam também da disposição para perceber ou captar essas 

disposições.   

4.2.1.2. O realismo dos valores 

A abordagem realista dos valores está embasada na assertiva de que as propriedades 

avaliativas são independentes das respostas emocionais. Se elas são independentes das respostas 

emocionais, então elas dependem de quê? Uma maneira de se pensar a natureza dessas 

propriedades é compreendê-las como propriedades naturais dos objetos que as exemplificam. 

Como consequência dessa visão, temos a universalização das propriedades avaliativas: “se um 

objeto com certas propriedades físicas exemplifica uma certa propriedade avaliativa, então uma 

duplicata perfeita desse objeto irá também exemplificá-la” (DEONNA e TERONI, 2012, p. 49).  



127 
 

Por exemplo, se uma cadeira que apresenta determinadas propriedades naturais como formato, cor, 

assento, etc. exemplifica a propriedade avaliativa de ser confortável ou de ser bela, então uma outra 

cadeira que apresentar as mesmas propriedades naturais também revela as mesmas propriedades 

avaliativas. De acordo com essa ideia, as propriedades avaliativas sobrevêm (supervene) das 

propriedades naturais.  

Particularmente, achamos bastante problemática essa perspectiva defendida pelo realismo, 

porque se as propriedades avaliadoras sobrevêm das propriedades naturais, então todos os sujeitos 

em contato com os mesmos objetos emitiriam as mesmas avaliações. Todavia, sabemos que isso 

não ocorre de fato. Pode existir uma concordância entre a exemplificação das características 

naturais de um determinado objeto, no entanto, não necessariamente esse objeto exemplificaria as 

mesmas propriedades avaliativas. Pensando ainda no exemplo da cadeira, duas pessoas poderiam 

perceber as propriedades naturais, como o material utilizado, a cor, a textura e o design, e, no 

entanto, uma dessas pessoas poderia avaliar essa cadeira como bela e confortável e a outra pessoa 

poderia avaliá-la como estranha e desconfortável.  

Essas duas maneiras de tentar explicar as propriedades ou conceitos avaliativos não são as 

únicas. Elas são propostas em termos de respostas emocionais dos sujeitos em relação às coisas e 

às situações e, como vimos, elas não são livres de problemas e limitações. Existem outras 

alternativas as quais gostaríamos de discutir a seguir. 

4.2.1.3. O realismo sentimental 

Conforme vimos, o subjetivismo de valores é embasado na concepção de propriedades 

avaliativas em termos de resposta emocional, ou seja, trata-se de uma abordagem que podemos 

denominar resposta-dependente. Por outro lado, a concepção realista dos valores configura-se 

como resposta-independente, de forma que o objeto possui a disposição para suscitar no sujeito 

suas propriedades avaliativas.  Já na visão realista sentimental, da qual nos ocuparemos agora, as 

propriedades avaliativas são resposta-dependentes e são explicadas não em termos de resposta 

emocional em geral como o subjetivismo, mas em termos de emoções apropriadas, ou resposta 

emocional das emoções apropriadas e levam em conta, como ocorre com o realismo dos valores, a 

disposição dos objetos a provocarem determinada avaliação. 

Assim, dito de uma forma bem resumida, o sentimentalismo em relação às avaliações 

implica a visão de que as nossas avaliações são embasadas no emocional. Mas quais as razões para 
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a defesa dessa hipótese? Se considerarmos conceitos como admirável, vergonhoso, nojento, 

amedrontado, por exemplo, percebemos que eles possuem uma ligação com termos emocionais, 

ou seja, são conceitos que estão conectados a emoções. A admiração é uma emoção direcionada a 

algo ou alguém admirável, por exemplo. De tal modo podemos dizer que admirável é o objeto 

formal da admiração, vergonhoso, o objeto formal da vergonha, e assim por diante. É a partir dos 

objetos formais que podemos falar em condições de adequação das emoções. Assim, um episódio 

de admiração é apropriado se o que se admira é genuinamente admirável (Tappolet, 2016). O 

episódio de medo é apropriado se o objeto formal do medo é genuinamente amedrontador e, assim, 

podemos estabelecer essa relação de adequação com quase todas as emoções. No entanto, essa 

noção não é isenta de problemas, nem pode ser analisada de um ponto de vista objetivo como se 

pretende.  Digamos que alguém sinta medo de um cachorro que não oferece nenhum perigo, de um 

ponto de vista objetivo diríamos que esse medo não corresponde às condições de adequação, 

portanto não é uma emoção apropriada. Todavia, podemos cogitar a possibilidade de que para a 

pessoa que está sentindo o medo ele é apropriado, visto que ela já passou por uma experiência de 

ser mordida por um cachorro que parecia ser inofensivo. O fato de uma emoção ser apropriada ou 

não, de um ponto de vista prático e imediato, não mudaria em nada as condições da pessoa que está 

sentindo o medo. Se, ao lado dessa pessoa, tivesse alguém falando “não precisa sentir medo desse 

cachorro porque ele é dócil”, instantaneamente ela não deixaria de sentir medo, mas continuaria a 

buscar uma saída para defender-se do cachorro. 

Apesar de não estarmos convencidos da relevância e da necessidade de adequação das 

emoções, o que interessa frisar é que o realismo sentimental das propriedades avaliativas é 

explicado em termos da adequação das emoções e são resposta-dependentes, ou seja, as 

propriedades avaliativas são dependentes das respostas emocionais se essas emoções forem 

adequadas ou apropriadas. A avaliação de que o cachorro é amedrontador depende do medo 

causado por esse cachorro se esse medo for apropriado, ou seja, se o cachorro é genuinamente 

amedrontador. Nesse sentido, existem várias objeções ao realismo sentimental. 

Duas dessas objeções foram propostas por Mackie (1977) e Tappolet (2016). A primeira 

objeção é epistemológica e diz que não pode haver propriedades avaliativas existentes de forma 

objetiva ou independente. Se essas propriedades existissem de forma objetiva e independente do 

sujeito, nós teríamos de ter consciência dessas propriedades através de uma percepção moral ou de 

uma intuição completamente diferente das maneiras ordinárias que temos de conhecer o mundo. 
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Tappolet (2016) oferece uma resposta a essa objeção dentro da perspectiva em que ela define as 

emoções como experiências perceptivas de valores, como veremos na seção 4.2.3. 

A segunda objeção de Mackie é de que não podem existir propriedades avaliativas objetivas 

e essas propriedades serem, ao mesmo tempo, objetivas e motivadoras. Dito de outra forma, como 

podem existir propriedades objetivas e independentes e, ao mesmo tempo, serem intrinsecamente 

motivadoras (Tappoelt, 2016)? Essa questão tem sua origem no internalismo que advoga uma 

relação interna entre julgamentos avaliativos e a motivação para ação. Os defensores do realismo 

sentimental respondem a essa objeção dizendo que a motivação pode ser explicada pelo fato de 

que muitas emoções normalmente possuem motivações relacionadas. Assim, na medida em que 

alguém encontra-se em um estado emocional, ele apreende uma propriedade avaliativa. Quem sente 

amor apreende a propriedade de que o objeto de seu amor é algo amável. Naturalmente, o amor 

traz em si diversas motivações relacionadas. Assim, os julgamentos avaliativos baseados em 

emoções são também acompanhados de motivações. 

Podemos perceber que o realismo sentimental assemelha-se ao subjetivismo, porém 

distingue-se deste ao considerar as condições de adequação das emoções. Assim, não seria qualquer 

tipo de emoção que suscitaria as propriedades avaliativas de um objeto, mas somente as emoções 

que são adequadas, ou reais, daí tratar-se de um realismo. Mas, como vimos, o sentimentalismo 

dito simples (subjetivismo de valores) apresenta algumas limitações, por isso faz-se necessário um 

aprimoramento proposto pelo realismo sentimental.  

4.2.1.4. O neo-sentimentalismo 

Ressaltando as limitações do subjetivismo e do realismo (sentimentalismo simples) de 

valores, Tappolet (2016) afirma: 

De fato, em princípio alguém pode pensar que os conceitos emocionais 

possuem uma conexão tão íntima que os julgamentos avaliativos são 

determinados por quaisquer emoções que sentimos. Alguém deve então 

sugerir que algo é admirável na medida em que alguém o admira, ou que 

alguma coisa é nojenta na medida em que alguém sente nojo em relação a 

essa coisa e assim por diante em relação aos outros conceitos emocionais. 

Entretanto, como muitos argumentaram, essa sugestão, que pode ser 

chamada de “Sentimentalismo Simples”, não convém. O problema com o 

Sentimentalismo Simples é que nossos julgamentos avaliativos não são 

meros reflexos das nossas respostas emocionais atuais. As vezes nós 

admiramos o que não é admirável ou sentimos nojo de algo que não é 

nojento. Em vez de respostas atuais, alguém pode apelar para a disposição 

de provocar emoções, e declara, por exemplo, que algo é admirável somente 
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se possui a disposição de causar admiração. Mas essa Descrição 

Disposicional também não convém. Alguma coisa pode ter a disposição de 

causar admiração em condições normais sem que seja genuinamente 

admirável. A revisão comumente aceita é acrescentar a condição de que as 

emoções sejam ajustadas ou apropriadas. A ideia é que alguma coisa é 

admirável se, e somente se, sentir admiração é uma resposta apropriada a 

essa coisa, e assim por diante com os outros conceitos emocionais. 

(TAPPOLET, 2016, p. 83) 

 

Nesse sentido, completa a autora, “a ideia é que alguma coisa é admirável se, e somente se, 

sentir admiração é uma resposta apropriada a essa coisa” (TAPPOLET, 2016, p. 83). Ademais, de 

acordo com essa definição dos conceitos avaliativos, uma propriedade avaliativa é o caso se, e 

somente se, a emoção através da qual se faz a avaliação é uma emoção apropriada. Como vimos, 

Tappolet (2016) propõe uma forma de realismo sobre os valores, o “realismo sentimental”, que 

apresentamos anteriormente, de acordo com o qual os conceitos avaliativos são resposta-

dependentes, mas seleciona propriedades que são totalmente objetivas, como as que são disponíveis 

para o neo-sentimentalismo18. 

A versão do neo-sentimentalismo proposta por Tappolet (2016) visa sanar algumas 

deficiências que foram alvo de ataques nas versões padrões. Essas versões são baseadas na hipótese 

de que os conceitos avaliativos, como, por exemplo, admirável, só podem ser aplicados a algo se, 

e somente se, sentir a emoção relevante relacionada a esse conceito, no caso a admiração, é 

apropriado. Tappolet (2016) sugere que uma emoção pode ser considerada apropriada quando ela 

corretamente representa um estado avaliativo. Lembrando que uma emoção apropriada é aquela 

que está de acordo com as condições de ajuste ao mundo, ou melhor, quando essa emoção ajusta-

se aos fatos. Assim, por exemplo, o medo só é apropriado quando o objeto do medo é genuinamente 

amedrontador, ou seja, algo nos causou medo porque nós o avaliamos como amedrontador, mas o 

medo só é apropriado se esse algo for realmente amedrontador. A esse aspecto, Tappolet (2016) 

responde que sua proposta oferece um ponto de vista epistemológico, “pois expressa a 

indispensabilidade epistêmica de nossas respostas emocionais em relação aos julgamentos 

avaliativos” (TAPPOLET, 2016, p. xiii – prefácio).  

                                                           
18 Esse termo, de acordo com Tappolet (2016) foi utilizado por D’Arms e Jacobson (2000a), mas existem outros termos 

usados para designar a mesma ideia. “Subjetivismo sensível utilizado por Wiggins (1998) e fitting attitude analysis ou 

“análise da atitude apropriada”, utilizado por Rabinowicz e Ronnow-Rasmussen (2004).  



131 
 

A partir da forma como a tese proposta pelo neo-sentimentalismo é interpretada, temos 

diferentes tipos de neo-sentimentalismo. Assim, pode-se formular a seguinte tese: 

NS: x é V se, e, somente se, x é tal que sentir E é apropriado em resposta a x, ao se 

contemplar x. 

Onde: V designa um valor emocional, 

 E designa a atitude correspondente, 

x designa um objeto qualquer 

Dessa forma, podemos fazer certa avaliação emocional de um objeto x qualquer se, e, 

somente se, a emoção relacionada a x é apropriada (adequada), assim, por exemplo, o cachorro é 

amedrontador, se, e, somente se, o medo que eu sinto dele é apropriado em relação ao cachorro (ele 

é agressivo, mostra os dentes, parte em minha direção). 

Interessa-nos aqui destacar em que sentido o conceito de apropriado (adequação) pode ser 

compreendido, porque, de acordo com a interpretação dada, tem-se implicações diferentes na tese 

NS. Existem duas maneiras de se compreender esse conceito. A primeira é através de uma 

interpretação normativa sugerida por Chisholm (1986), como indica (Tappolet, 2016). Ele sugere 

que o conceito de adequação seja interpretado como um conceito normativo. Dessa forma, uma 

emoção é dita apropriada quando ela deve (no sentido normativo) ser sentida, ou é a emoção que 

alguém tem razões normativas para sentir. A tese NS na interpretação normativa diz que: 

NS-N: x é V se, e, somente se, x é tal que o sentimento E é obrigatório com respeito a x, se 

x fosse contemplado. 

Tappolet (2016) propõe uma outra interpretação negando o conceito de adequação enquanto 

conceito normativo. A sua sugestão é que a adequação de uma emoção, ou seja, dizer que uma 

emoção é apropriada é uma questão de representação. Assim, uma emoção é apropriada ou 

adequada se ela representa as coisas como elas são. “No sentido relevante, emoções apropriadas 

são emoções que são corretas de um ponto de vista epistêmico. Isso é o que chamo ‘Neo-

Sentimentalismo Representacional’” (TAPPOLET, 2016, p.87). Nesses termos, a tese do NS-R 

afirma que: 

NS-R: x é V se, e, somente se, se x é tal que o sentimento E está correto em resposta a x, se 

x fosse contemplado. 
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Isso significa dizer que um objeto é admirável se, e somente se, sentir admiração com 

respeito a esse objeto é correto de um ponto de vista epistêmico, ou seja, se essa admiração 

representar o objeto como ele é em termos avaliativos. Essa versão que liga as emoções e as 

propriedades avaliativas através da tese NS-R sugerida por Tappolet (2016), adequa-se à teoria das 

emoções proposta pela referida autora. Como veremos na seção 4.2.3, o postulado dessa teoria é 

que as emoções são tipos de experiências perceptivas que representam seus objetos como se 

tivessem certas propriedades avaliativas e são corretas dependendo se as coisas são representadas 

como elas são. Logo, o medo de um cachorro, por exemplo, só será correto se o cachorro for 

realmente perigoso.  

Diante dessa relação provável entre as emoções e os valores, existem algumas teorias sobre 

as emoções que fazem uso dessa noção nas suas abordagens sobre o que são as emoções. Uma 

dessas teorias é a teoria das emoções como julgamento de valores proposta por Solomon (1976; 

2006) e a outra é a teoria das emoções como percepção de valores desenvolvida por Tappolet 

(2016).   

4.2.2. A teoria das emoções como julgamento de valores 

Naturalmente, temos uma tendência a relacionar as emoções com as sensações corpóreas, 

pois a maior parte das emoções envolve uma sensação. No entanto, existem algumas objeções em 

relação à teoria que define as emoções em termos apenas do sentir. De acordo com Tappolet (2016), 

a primeira oposição é que essa teoria não comporta o fato de que as emoções possuem uma direção 

de ajuste em relação ao mundo. O ódio que sentimos de alguém, por exemplo, só é apropriado se 

tivermos razões para senti-lo. O medo que sentimos de um cachorro é apropriado se, de fato, o 

animal é perigoso. Mas, as sensações, como uma dor muscular ou uma coceira, não são sensações 

que podem ser avaliadas em relação a como elas ajustam-se ao mundo. Como vimos, as emoções 

possuem objetos intencionais, mas, se as emoções fossem apenas sensações, incluindo aqui a dor 

muscular e a coceira, por exemplo, não haveria objetos intencionais. Isso constitui a segunda 

objeção em relação à teoria que assume as emoções como sensações. 

Essas duas objeções são baseadas em dois pontos importantes relacionados às emoções: a 

intencionalidade e a acessibilidade Estas configuram-se como algo de extrema relevância porque, 

como vimos, quando sentimos uma emoção, nós a vivenciamos sempre em relação a algo ou 

alguma coisa, e isso a diferencia dos outros estados mentais como os estados de humor, que não 
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possuem objetos intencionais. Da mesma forma, a acessibilidade ou a direção de ajuste em relação 

ao mundo também possui um papel fundamental para diferenciar as emoções dos outros estados 

mentais como, por exemplo, nossos desejos. Então, as teorias que objetam a teoria das emoções 

como sensações apresentam um aporte que comportam esses dois componentes. 

Um exemplo disso são as teorias chamadas cognitivas, como é o caso daquelas que definem 

as emoções como julgamentos de valores e como percepções de valores. As teorias avaliativas 

definem as emoções em termos avaliativos. De forma bem simples, pode-se dizer: sentir medo de 

algo é simplesmente julgar esse algo como temível; admirar alguém é julgar essa pessoa admirável; 

amar uma pessoa significa julgá-la digna de amor, etc. (Tappolet,2016). 

Uma das teorias avaliativas foi desenvolvida por Solomon (1976; 2006) inicialmente com 

o intuito de refutar a teoria de James. Assim, diz ele: 

Meu objetivo era refutar a bem estabelecida teoria da ativação de William 

James e refletir sobre um novo modo de pensar as emoções, nem como 

sentimentos, tampouco como estúpidas reações corporais, mas como 

julgamentos, mais próximos de avaliações morais e estéticas do que de 

reações fisiológicas ou impulsos animais. Retrospectivamente – e em razão 

de muitos anos de debates e críticas – vim a considerar minha visão como 

uma guinada, radical demais, em direção ao outro extremo, 

superenfatizando os aspectos mais inteligentes da emoção e, então, 

simplesmente desconsiderando os “não cognitivos”: sentimentos e o corpo 

em geral. (SOLOMON, 2006 (2015), p.327). 

 

Como podemos ver, Solomon apresenta uma teoria na qual as sensações corpóreas não são 

evidenciadas. Sua ênfase concentra-se na relação entre os aspectos cognitivos, por isso as emoções 

passam a ser definidas como julgamentos. Em suma, de acordo com Price (2015), podemos dizer 

que a ideia principal defendida por ele pode ser apresentada em dois tópicos: o primeiro consiste 

na definição de o que é uma emoção (uma emoção corresponde a avaliação emocional que uma 

pessoa faz de uma dada situação). E, a segunda tenta dar conta do que é uma avaliação emocional, 

o que, para Solomon, é um tipo de julgamento. 

A ênfase dada por Solomon à intencionalidade das emoções, por um lado supre a 

negligência de James na sua teoria, mas, por outro, evidencia a sua própria negligência em relação 

à fenomenologia das emoções. Ou seja, os dois atingem os extremos opostos de certa forma. Nos 

seus primeiros escritos, Solomon negou que as sensações corpóreas eram essenciais para as 

emoções, mas depois ele assumiu um viés diferente ao sugerir que as emoções eram uma 
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combinação de sensações corpóreas e julgamentos (Price, 2012). No entanto, em seus escritos mais 

recentes surgiu uma sugestão mais radical, na qual ele afirma que os sentimentos ou sensações 

envolvidas nas emoções devem ser vistas também como uma espécie de julgamento. 

Mas, finalmente, que tipo de julgamento seria esse relacionado às sensações corpóreas? 

Seria aquela que ele denomina de “julgamentos do corpo” (Price, 2012, p.21). As mudanças 

corpóreas envolvidas em um episódio emocional possuem o papel de ajudar o sujeito a lidar com 

a situação. Por exemplo, quando sentimos medo, as mudanças no nosso corpo nos permitem nos 

prepararmos para lidar com a situação de perigo. Temos uma tendência a ficar mais atentos e a 

permanecer prontos para nos defendermos ou para fugirmos, etc.. De acordo com Solomon (Price, 

2012), o medo, ou qualquer outra emoção que sentimos, não é a combinação do julgamento e da 

sensação, mas é um conjunto de julgamentos dos quais um tipo pode ser os julgamentos do corpo.  

Em vez de tratar a intencionalidade e a fenomenologia como dois aspectos distintos da 

emoção, Solomon está tentando forjar uma conexão entre eles. Ele faz isso ao estabelecer que estar 

consciente das mudanças corpóreas constitui uma forma de reconhecer a situação como tendo um 

tipo de significado (como está sendo ameaçado, por exemplo) (PRICE, 2012, pp. 21-22) 

Posteriormente, Solomon continuou a sustentar que os julgamentos são essenciais às 

emoções, mas já não dizia que a fenomenologia era irrelevante. No entanto, o fato de não enfatizar 

a irrelevância das sensações também não lhes concedeu um lugar importante na sua teoria. Assim, 

ele afirma,  

Atualmente concordo com os “neojamesianos” que elas19 são 

essenciais à emoção, mas ainda insisto que nenhum sentimento e 

nenhuma resposta fisiológica chegam sequer a ser considerados 

como emoção, a não ser que tenha, a propriedade da 

intencionalidade, de serem “a respeito de algo” [aboutness]. Uma 

emoção é um engajamento com o mundo. Explico, insistindo em que 

as emoções são estruturadas por julgamentos, mas é importante que 

fique claro o que quero dizer com “julgamento”. Não estou falando 

sobre julgamentos deliberativos, isto é, que necessariamente 

envolvem muito (ou, de fato, qualquer) pensamento. O tipo de 

cognição rápida, recentemente enfatizado, que ocorre na intuição e 

no julgamento instantâneo tem muito mais a ver com o que tenho em 

mente (Gladwell, 2005) (SOLOMON, 2015, p.328). 

 

                                                           
19 As sensações e a fisiologia das emoções  
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Como já mencionado, para Solomon, as emoções são avaliações emocionais e essas 

avaliações são julgamentos, mas não um julgamento deliberativo proveniente de uma reflexão. 

Diante disso, convém indagar: que tipo de julgamento especificamente seriam os julgamentos que 

constituem as emoções? No artigo On emotions as Judgements (1988) ele destaca algumas 

características dos julgamentos emocionais. Vejamos algumas: 

(1) Um julgamento é uma ação e não apenas uma proposição. Um julgamento, nessa 

perspectiva, constitui um ato de julgar, o ato de formar uma crença e não apenas um conteúdo 

proposicional. O conteúdo proposicional não representa o julgamento como um todo, mas apenas 

a sua expressão. Assim, por exemplo, a proposição “Sally julga que Jones lhe ofendeu”, apesar de 

expressar um julgamento, não contém em si todas as nuances que compõem um julgamento. A 

proposição não evoca uma emoção, enquanto que o ato de julgar que alguém lhe ofendeu pode 

suscitar ódio ou indignação, sem que isso se expresse sob a forma de uma proposição.  

 (2) Os julgamentos emocionais compõem um sistema com muitos julgamentos, não é 

apenas um. Solomon sugere que uma emoção não é constituída de apenas um julgamento isolado, 

mas que ela é um sistema de julgamentos. Com efeito, “raiva não é apenas um julgamento de 

ofensa, mas uma rede de julgamentos interligados relativos ao status e relação com a parte ofensora, 

a gravidade, as circunstâncias atenuantes da ofensa e a urgência da vingança” (SOLOMON, 1988, 

p. 186). 

(3) Os julgamentos emocionais são espontâneos, ou seja, não são o resultado de 

deliberações e raciocínios. Trata-se de respostas imediatas, como ocorre com as intuições ou 

percepções. Quando nos deparamos com uma cadeira, não precisamos fazer nenhum tipo de 

inferência ou reflexão para julgarmos que se trata de um tal objeto. 

(4) Os julgamentos emocionais são essencialmente ligados aos desejos. Alguns tipos de 

julgamentos emocionais possuem como pressuposto um desejo. Assim, “em geral, alguém pode 

analisar as várias emoções como estruturas de julgamento que encerram em si um núcleo de desejo 

o qual se configura tanto como suas motivações como seu ‘conatus’20. (SOLOMON, 1988, p. 189). 

O medo que sentimos do cachorro, por exemplo, traz consigo o desejo de nos protegermos do 

animal. 

                                                           
20 Termo latim que pode ser traduzido como uma tendência natural, impulso, inclinação. 
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(5) Os julgamentos emocionais envolvem alguma identificação pessoal. Para se responder 

emocionalmente a uma situação, Solomon (1988) sugere que, de certa forma, nós a tomamos de 

forma pessoal. Isso significa que nós a interpretamos como tendo uma significação pessoal. Dizer 

isso não denota que os julgamentos emocionais são sempre sobre nós mesmos. Podemos ficar 

indignados com a mutilação genital das mulheres na África, por exemplo. Nesse caso, de alguma 

forma, a situação nos traz uma significação pessoal, seja porque sentimos empatia pelas mulheres 

que passam por esse processo, seja porque julgamos ser um atentado aos direitos humanos. O ponto 

principal é que uma situação, para evocar uma emoção, precisa ter uma significação pessoal. 

Essas são apenas algumas características ressaltadas por Solomon na tentativa de 

demonstrar que os julgamentos emocionais são distintos dos julgamentos deliberativos. No item 4, 

vemos a pretensão, ao se conectar as emoções com os desejos, de se apelar para uma forma de 

internalismo motivacional, cuja intenção sugere que os julgamentos avaliativos são essencialmente 

motivadores (Deonna e Teroni, 2012). Todavia, por exemplo, quando julgamos que algo é 

admirável, que motivação estaria ligada à admiração?  Ora, muitas vezes admiramos uma obra de 

arte sem que nenhum tipo de desejo esteja relacionado a essa admiração. Outras vezes pode ser o 

caso de que, ao admirarmos algo, tenhamos o desejo de possuir aquilo que admiramos.  

Quanto à hipótese de que os julgamentos emocionais envolvem algum tipo de identificação 

pessoal, nós a consideramos bastante plausível. Se, por exemplo, uma pessoa me ofende eu só julgo 

essa ação como uma ofensa se houver algum tipo de identificação com esse gesto. Com efeito, para 

que nos sintamos ofendidos com a ofensa de alguém, não basta o fato de julgarmos o ato ou as 

palavras ofensivas, mas é preciso darmos importância a essa ofensa, ou seja, é preciso de alguma 

forma que a tomemos como algo pessoal e que, por isso, nos ofende. Se julgarmos o episódio da 

ofensa de uma outra forma, como, por exemplo, quando percebemos uma situação de stress 

extremo vivido pelo ofensor, em vez de nos julgarmos ofendidos sentimos uma espécie de pesar 

pela situação de descontrole da outra pessoa. Assim, muitas vezes, o que julgamos ou como 

julgamos depende da forma como percebemos as coisas. De fato, talvez algumas emoções sejam 

julgamentos emocionais das situações, mas é razoável que elas sejam o resultado da forma como 

percebemos as situações. No entanto, a questão seria se as emoções são julgamentos de valores ou 

se os julgamentos sofrem interferências das nossas emoções, se as emoções são percepções de valor 

ou se as nossas percepções causam as nossas emoções. 
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4.2.3. A teoria das emoções como percepção de valores 

A teoria das emoções como percepção de valores, ou teoria perceptual, diferentemente da 

teoria dos julgamentos de valores, oferece um lugar às sensações, visto que ela baseia-se em duas 

afirmações, quais sejam: as emoções envolvem as sensações e as emoções envolvem 

representações. Diferentemente da teoria avaliativa de Solomon, essa teoria não aparece como uma 

oposição às teorias jamesianas, pois ela considera a importância dos aspectos das emoções 

reivindicados pelas teorias das sensações, e, de forma semelhante, assim como as teorias 

avaliativas, ela considera a intencionalidade e as condições de corretude, sem, no entanto, ser 

afetada pelas objeções direcionadas às teorias avaliativas.  

De acordo com a teoria perceptual, as emoções são, essencialmente, experiências 

perceptuais das propriedades avaliativas. Nessa perspectiva, é necessário fazer a distinção entre 

percepções e experiências perceptuais. Ao contrário das percepções, as experiências perceptuais 

não precisam ser reais, ou seja, um indivíduo pode ter a experiência de ver um gato preto quando 

na verdade o gato é cinza. Isso significa que as nossas experiências perceptuais são falhas. Por 

outro lado, a percepção traz em sim um caráter de necessidade, haja vista que a percepção de que 

o gato é cinza implica que o gato é realmente cinza (Tappolet, 2016), ou seja, de fato o gato é tal 

qual está sendo percebido. Nesse sentido, estabelecer uma analogia entre as emoções e as 

percepções das propriedades avaliativas de um objeto significa assumir que essas percepções nunca 

falham ou nunca estão erradas. O que não é o caso quando falamos das emoções. Ainda citando o 

exemplo do cachorro, o medo do referido animal consiste na percepção de que ele é perigoso 

(propriedade avaliativa) exceto se essa percepção for falha (se perceber o cachorro perigoso, 

quando ele não o é).  Mas, como vimos, se uma percepção é falha ou errada, então se trata de uma 

experiência perceptual. 

  A importância dessa distinção é que, se a teoria das emoções fosse elaborada em termos 

de percepções, não seria levada em consideração o fato de que as emoções, às vezes, podem 

enganar, assim como nossas experiências perceptuais são capazes de fazê-lo. Com isso, “a teoria 

às vezes é formulada em termos de percepções, em vez de experiências perceptuais, mas isso é 

esquecer que as emoções podem falhar” (TAPPOLET, 2016, p.15). Assim, a formulação da 

definição das emoções em termo de percepção seria: “as emoções são percepções das propriedades 

avaliativas a menos que falhem” (TAPPOLET, 2016, p.15). De acordo com essa definição, as 
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emoções possuem um conteúdo representacional e esse conteúdo é representado através do objeto 

intencional que apresenta propriedades avaliativas específicas, isto é, o objeto formal das emoções 

são suas propriedades avaliativas (Tappolet, 2016). Uma emoção de admiração por uma pessoa só 

será correta se essa pessoa for realmente admirável. O amor por uma pessoa só será correto se essa 

pessoa for realmente digna de amor.  

4.2.3.1.A diferença entre a teoria perceptual e as teorias avaliativas 

A diferença entre a teoria perceptual e as teorias avaliativas em geral consiste no fato de 

que a teoria perceptual assume que o conteúdo representacional das emoções não é conceitual. 

Mas, o que isso significa? Para entendermos a diferença entre conteúdos conceituais e não 

conceituais, tomemos, por exemplo, uma experiência perceptual de ver uma rosa branca no jardim. 

A experiência visual e o julgamento de que a rosa é branca e está no jardim são ambos sobre a 

mesma rosa, mas ambos representam seus objetos e suas propriedades de forma diferente. A 

experiência visual é como se fosse uma fotografia, um instantâneo da rosa branca no jardim. A 

captação dessa imagem, isto é, o julgamento de que a rosa é branca e está no jardim é uma descrição 

envolvendo as propriedades apresentadas pela rosa branca no jardim. Se, por um lado, a experiência 

visual não precisa de conceitos para capturar o objeto, no caso a rosa branca, portanto sendo não 

conceitual, por outro lado, o julgamento é conceitual na medida em que ele necessita dos conceitos 

para descrever seu objeto. Ele precisa dos conceitos de rosa, branco e jardim para julgar que a rosa 

é branca e está no jardim. 

Outra diferença importante entre as experiências sensoriais e os julgamentos é que os 

julgamentos podem ocupar um lugar no raciocínio; na verdade, uma das características dos 

julgamentos é o fato de eles formarem uma rede complexa de inferências (Tappolet, 2016). Por 

exemplo, vejamos esses três juízos: a rosa é branca, a margarida é branca e as cadeiras são brancas. 

Esses juízos possuem a cor branca como conteúdo em comum, ou seja, pertinente aos três 

elementos em questão. Assim, para explicar as relações inferenciais entre os juízos, parece 

necessário postular constituintes de conteúdo (Tappolet, 2016). Algumas inferências podem ser 

produzidas a partir desses julgamentos através das relações entre eles. Apesar de serem objetos 

diferentes, somos capazes de inferir essa característica em comum, mas também somos capazes de 

diferenciá-los. Na constituição de cada julgamento, bem como nas inferências feitas a partir desses 

julgamentos, existe a presença dos conceitos que compõem o conteúdo. Logo, 
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(...)os conceitos podem ser definidos como constituintes inferencialmente 

relevantes do conteúdo. Um estado mental é conceitual se ele tem um 

conteúdo que envolve tais componentes, e é não conceitual se não for esse 

o caso. Assim, uma pessoa terá um conceito na condição de que alguns de 

seus estados mentais têm conteúdos que envolvem o conceito em jogo. Para 

possuir o conceito montanha, por exemplo, é necessário ter estados mentais 

sobre montanhas cujo lugar na rede inferencial é determinado em parte pelo 

conceito de montanha, como o julgamento de que o que você vê é uma 

montanha (TAPPOLET, 2016, pp. 17-18). 

 

Por outro lado, o conteúdo das experiências sensoriais parece algo não conceitual. Nesse 

aspecto, a teoria perceptual, devido à analogia entre experiências perceptuais e as emoções, 

considera que os conteúdos das emoções são não conceituais. 

Embora as emoções possam, e geralmente envolvam conteúdos conceitualmente 

articulados - é, por exemplo, claramente necessário possuir o conceito de fusão financeira para 

experimentar o medo de que haverá um colapso financeiro – o julgamento avaliador que faz parte 

do conteúdo das emoções é não conceitual. Em outras palavras, não é necessário possuir o conceito 

do temível para experimentar o medo e assim representar algo como temível, ou possuir a conceito 

do vergonhoso, a fim de experimentar a vergonha e, assim, representam algo tão vergonhoso 

(TAPPOLET, 2016, p. 18). 

Mesmo as emoções apresentando conteúdos estruturados semelhantes aos conteúdos das 

experiências sensoriais, elas não precisam ter conteúdos proposicionais como os julgamentos 

precisam. 

4.2.3.2.Argumento acerca da analogia entre as emoções e as percepções 

Visto que existe a possibilidade de se definir as emoções em termos de percepções, então 

Tappolet (2016) desenvolve o principal argumento que embasa essa definição mostrando as 

analogias que existem entre as emoções e as percepções. O primeiro ponto desse argumento é 

baseado na observação de que as emoções e as experiências perceptuais compartilham um número 

significativo de características importantes.  

(1) As emoções e as experiências sensoriais são estados conscientes caracterizados pelas 

propriedades fenomenológicas. Existe algo que caracteriza a percepção de um objeto, 

da mesma forma que existe algo que caracteriza a experiência de uma emoção. Quando 

vemos a rosa branca, temos consciência de que se trata de uma rosa e de que ela é 



140 
 

branca, e essa impressão surge na nossa mente imediatamente ao vermos a rosa branca. 

A sensação visual da rosa branca é diferente da rosa vermelha, de forma que cada 

percepção gera uma sensação distinta. Ao ver um cachorro, a sensação de medo é 

consciente e temos consciência de que estamos com medo do cachorro porque nós 

percebemos o perigo relacionado ao animal.   

(2) O segundo ponto de analogia entre as emoções e as experiências sensoriais diz respeito 

à espontaneidade e à forma automática como elas se manifestam independentemente de 

nossa vontade. Esses dois tipos de experiência são diferentes de ações voluntárias em 

que a pessoa decide se quer ou não fazer; elas, ao contrário, são involuntárias e 

automáticas em resposta a algo no mundo. Por exemplo, vemos o céu azul e, 

automaticamente, quando para ele olhamos captamos imediatamente o seu azul. Porém, 

se quiséssemos ver o céu rosa não seria possível porque isso não depende da nossa 

vontade. Da mesma forma, não podemos decidir que vamos sentir medo, pois o medo 

surge instantaneamente.  

(3) Tanto as emoções como as experiências sensoriais são causadas por fatos e episódios 

no mundo. A rosa branca nos causa a experiência de ver a rosa como branca, da mesma 

forma que o cachorro bravo que late em nossa direção nos causa medo. Uma possível 

objeção em relação a essa analogia é devido ao fato de existirem emoções relacionadas 

a objetos imaginados, como, por exemplo, o medo de sair de casa porque podemos ser 

assaltados. Em resposta Tappolet (2016) diz:  

Permanece verdadeiro que em geral, as emoções são guiadas pelo mundo, 

no sentido de que elas são repostas de como as coisas são em nosso 

ambiente. De fato, mesmo quando as emoções são sobre objetos 

imaginados, elas continuam a ser guiadas pelo mundo no sentido de que elas 

são repostas de como as coisas são em relação a esses objetos imaginados 

(TAPPOLET, 2016, p. 20). 

 

(4)  Ambas, as emoções e as experiências sensoriais possuem condições de corretude. As 

emoções podem ser avaliadas em termos de adequação, ou seja, se são ou não 

apropriadas. Quando alguém sente medo do que é realmente perigoso, como, por 

exemplo, um assaltante armado, dizemos que o medo dessa pessoa é apropriado ou 

correto, pois se ajusta ao estado de coisas. Da mesma forma, se alguém vê um gato 
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cinza e diz tem a experiência perceptual de que o gato é preto, então essa percepção não 

atende às condições de corretude.  

Essas são apenas algumas de todas as analogias apresentadas por Tappolet (2016), 

entretanto também têm algumas dissimilaridades entre as emoções e as percepções. Assim, por 

exemplo, um fato que contrasta emoções e percepções consiste na existência de valências 

apresentas pelas emoções e que não são encontradas nas percepções. Existem emoções negativas e 

positivas que, como já mencionamos, vêm acompanhadas de sensações hedônicas. No entanto, não 

existem percepções sensoriais negativas ou positivas, pois elas apenas são impressões causadas 

pelos objetos em nós através de algum sentido. Os julgamentos que fazemos em relação às coisas 

que percebemos acontecem posteriormente à nossa percepção. Nesse sentido, percebemos uma 

rosa branca fresca ou murcha e a captação das propriedades desse objeto é imediata, mas a 

formação do juízo de valor (se a rosa é bonita, por exemplo) vem depois. Ainda em relação à 

valência, as emoções apresentam uma polaridade, ou seja, apresentam estados opostos, como 

alegria/tristeza, que, às vezes, podem ser direcionados ao mesmo objeto, enquanto que não existe 

essa ambivalência nas experiências perceptuais (Tappolet, 2016). 

De acordo com Deonna e Teroni (2012), a objeção mais contundente à teoria perceptual diz 

respeito à diferença existente entre a forma como as emoções acessam as propriedades avaliativas 

que elas revelam e a maneira como as percepções o fazem. Mesmo se as emoções fossem 

consideradas como uma maneira independente de acessar essas propriedades, as percepções não 

poderiam ser consideradas da mesma forma. Por exemplo, supondo que Jonas faz uma observação 

sobre alguma coisa que evidencia como injusta e causa uma indignação em Mary que o ouvia, “a 

injustiça da observação de Jonas é percebida por Mary através de sua indignação, mas a observação 

em si não é. Mary deve acessá-la através de outros meios (percepção, memória, crença, etc.), o que 

constitui a base cognitiva de sua indignação” (DEONNA E TERONI, 2012, p.69).  Assim, Mary 

ouve a observação de Jonas e sente que ela é injusta. Quanto às percepções, ao vermos uma bola 

amarela, acessamos suas propriedades de forma imediata, identificando o objeto bola e a cor 

amarela. A dependência da base cognitiva é um dos fatores que explicam o porquê de as respostas 

emocionais serem diferentes das respostas sensoriais. Em relação a esse aspecto, Tappolet (2016) 

contra-argumenta afirmando que as emoções não dependem apenas de estados cognitivos, haja 

vista que elas são também influenciadas por vários outros fatores psicológicos, como expectativas, 

projetos, metas, preferências, desejos, humores ou traços de caráter.  
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4.2.3.3. Implicações epistemológicas da teoria perceptual 

Existem implicações epistemológicas importantes que seguem dessa definição de emoções 

como percepções de valores. Se as emoções são representações não conceituais de propriedades 

avaliativas, como falamos anteriormente, então elas podem ser pensadas analogamente às 

experiências sensoriais que nos permitem ficar conscientes de alguns aspectos do mundo. Da 

mesma forma que a experiência perceptual de uma montanha azul nos permite ficar conscientes da 

cor da montanha, a experiência do medo nos permite ficar conscientes das coisas temíveis. Mas, 

como as emoções podem falhar, pois podemos sentir medo de algo que não é realmente 

amedrontador, então podemos reformular a experiência do medo: o medo nos permitiria ficar 

conscientes do objeto amedrontador quando nada interfere nesse episódio. A partir dessa 

possibilidade é plausível afirmar que os julgamentos que são embasados nas emoções são 

justificados prima facie. A justificação prima facie é um status epistêmico minimal, já que nos 

fornece uma razão ou justificação para a emoção que sentimos. Assim, se você está com medo do 

cachorro é certamente porque alguma coisa te faz acreditar que o cachorro é perigoso prima facie 

justificado (Tappolet, 2016). Nesse sentido, podemos dizer que, no mínimo, as emoções podem 

oferecer uma justificação prima facie.  

Conforme vimos, as emoções apresentam a mesma direção de ajuste que os julgamentos, 

isto é, a direção de ajuste mundo-mente, sem, no entanto, serem assimiladas pelos julgamentos. 

Destarte, a análise perceptual das emoções tem como consequência a plausibilidade destas 

apresentarem um papel intencional ao nos revelar valores. Convém lembrar que a teoria perceptiva 

considera a fenomenologia das emoções de forma que “as emoções são formas de afecções 

perceptuais através das quais um mundo de propriedades avaliativas se apresenta para nós de uma 

maneira experiencial” (DEONNA E TERONI, 2012, p.67). Ainda de acordo com as analogias entre 

as emoções e as percepções, podemos dizer que a relação existente entre as percepções e os 

julgamentos perceptuais é análoga à relação existente entre as emoções e os julgamentos 

avaliativos. Dessa forma, se as experiências perceptuais causam e justificam os julgamentos 

perceptuais, somos levados a considerar que as emoções causam e justificam os julgamentos de 

valor. “A ideia geral é que nossas emoções, por serem experiências dos valores, possuem o 

potencial de serem razões para os julgamentos avaliadores” (DEONNA E TERONI, 2012, p.67). 

Essa afirmação evidencia o papel epistêmico das emoções.   
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Todavia, no âmbito da teoria perceptual, que evidência temos em favor da asserção da 

relevância epistemológica atribuída às emoções? Ora, de acordo com o Neo-Sentimentalismo 

Representacional (NS-R), para se fazer os julgamentos avaliativos é suficiente saber que a emoção 

relevante representa as coisas corretamente, ou seja, que elas são emoções apropriadas. No entanto, 

o NS-R não tem como propósito dar as condições de aplicação dos conceitos avaliativos. Em vez 

disso, “a prerrogativa é que a relação a priori entre os conceitos avaliativos e emocionais expressos 

através de uma relação bicondicional seguem da forma como esses conceitos são formados e são 

normalmente usados” (TAPPOLET, 2016, p.100). 

Como vimos, as emoções apresentam uma complexidade muito grande e uma gama de 

possibilidades através das quais podemos tentar entendê-las e traçar suas relações com diversos 

aspectos da nossa vida. Por causa da possibilidade de se pensar as emoções em termos de 

julgamentos e percepções de valores, consideramos que elas possuem uma forte ligação com as 

nossas deliberações morais, principalmente em questões de conflitos. Portanto, a partir do que 

expomos nesse trabalho até aqui, no capítulo 5 investigaremos de que forma as emoções podem 

participar das nossas deliberações morais em situações de dilemas.     
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5. EMOÇÕES E DILEMAS MORAIS 

 

Geralmente os dilemas morais evocam escolhas muito difíceis do ponto de vista emocional. 

Eles são, na maioria das vezes, situações dramáticas que requerem escolhas extremamente 

complexas e que sempre deixam resquícios emocionais em quem se depara com tais situações. No 

cerne da discussão sobre os dilemas morais, existem aqueles que chegam a negar sua existência 

assentados na prerrogativa de que admitir a existência dos dilemas morais seria um atentado à 

racionalidade (Holbo, 2002). No entanto, uma vez que essa argumentação foi erigida sobre as bases 

da lógica clássica, nós defendemos, em trabalho anterior, conforme já mencionamos, que, quando 

utilizamos um aparato lógico formal diferente para a análise das situações moralmente conflitantes, 

percebemos que os dilemas morais não atentam em nada contra a racionalidade21. Assim, partindo 

do pressuposto de que os dilemas morais existem e que, dependendo do tipo de dilema, seja ele 

genuíno ou aparente, pessoal ou impessoal, defendemos que suas resoluções podem depender das 

nossas emoções. Ademais, muitas pesquisas vêm sendo desenvolvidas em diversas áreas como a 

psicologia moral, a filosofia da mente e a neurociência em relação às nossas respostas emocionais 

envolvidas nos nossos julgamentos relacionados aos dilemas morais. Nesse sentido, a questão 

abordada nesse capítulo diz respeito ao impacto que as nossas emoções têm sobre as nossas 

deliberações em situações de dilemas morais, mais especificamente queremos argumentar que nas 

situações de dilemas morais genuínos, as emoções são determinantes para se chegar a solução sobre 

o que fazer, uma vez que racionalmente falando não temos condições de escolher. Para esse intento, 

na seção 5.1 partiremos das evidências encontradas em pesquisas que mostram a estreita ligação 

entre as nossas emoções e nossas deliberações morais. Na seção 5.2 procuraremos argumentar que, 

apesar das emoções, tradicionalmente, serem vistas como algo irracional, que induz ao erro e, 

portanto, possuindo assim uma conotação negativa, existe a possibilidade de se falar sobre a 

racionalidade das emoções, bem como a possibilidade de concebê-las não como algo antagônico a 

razão, mas como uma instância complementar que pode nos conduzir a adotar condutas 

apropriadas. Diante da constatação da relevância das emoções nas deliberações morais em geral e 

da constatação de que o raciocínio dedutivo per se não possui os elementos necessários para 

                                                           
21 Na dissertação de mestrado intitulada, “Uma solução paraconsistente para o problema da consistência nos dilemas 

morais”, UFPB, 2013, mostramos a possibilidade da existência dos dilemas morais ao analisá-los através da lógica 

deôntica paraconsistente, contestando a argumentação racionalista contra a existência dos dilemas morais baseada na 

inconsistência lógica proveniente da assunção da existência desses dilemas. 
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deliberar em face dos dilemas morais genuínos, na seção 5.3 teceremos nossa argumentação em 

favor da hipótese de que as emoções são determinantes na solução dos dilemas genuínos e essa 

determinação manifesta-se tanto na influência do julgamento sobre o que deve ser feito como na 

motivação para efetivar a ação que caracteriza a resolução do dilema. 

5.1. Evidências a favor da influência das emoções sobre nossas deliberações morais 

Comecemos com algumas questões: como nós decidimos o que fazer quando estamos 

diante de duas possibilidades de ação moralmente obrigatórias, mas sem poder a ambas efetivar? 

Em geral, a questão acerca das decisões morais (o que é moralmente certo ou errado? O que 

devemos ou não fazer?) há muito é discutida no âmbito da filosofia. De um lado, existem aqueles 

que enfatizam o papel da razão nas nossas deliberações morais, a exemplo de Kant, e, de outro 

lado, há aqueles que defendem que os julgamentos morais são provenientes de processos 

emocionais, como é o caso de Hume. Essas duas vertentes de pensamento influenciam diversos 

estudos e pesquisas relacionadas aos julgamentos e deliberações morais. Mais recentemente, 

entretanto, várias pesquisas têm sido desenvolvidas envolvendo diferentes áreas do conhecimento, 

destacando-se, particularmente, o papel das emoções nas nossas decisões morais (Horne e Powell, 

2016).   

Com os avanços das pesquisas em psicologia moral e neurociências, é possível falar em 

uma “revolução na ciência da emoção” que ocorreu nas últimas décadas, revelando um novo 

paradigma através do qual se pode pensar a relevância das emoções nas teorias das decisões 

(Lerner, Li, Valdesolo e Kassam, 2014). Muitos são os que assumem22, seguindo Hume, a ideia 

segundo a qual as emoções são o condutor principal das decisões mais importantes da nossa vida. 

Naturalmente, elas nos guiam nas nossas decisões, pois temos uma tendência inata a evitar dores, 

sofrimentos e sentimentos negativos e aumentar nossa parcela de prazeres e sentimentos positivos. 

Além do mais, inúmeras vezes na nossa vida, tomamos decisões que, de um ponto de vista racional, 

apresentam todas as evidências de que se trata do melhor a ser feito, mas que, do ponto de vista 

emocional, nos cobra um preço muito alto. Nem sempre o fato de termos razões que endossam as 

nossas decisões ameniza a dor emocional que podemos vir a sentir ou o sofrimento que podemos 

vivenciar. Assim, por exemplo, quando uma pessoa tem que deixar a família para ir combater em 

                                                           
22  Esse é o caso, por exemplo, de Ekman (2007), Frijda (1988), Gilbert (2006), Keltner & Lerner (2010), Keltner et al 

(2014), Lazarus (1991), Loewenstein et al (2001), Scherer & Ekman (1984) (Lerner, Li, Valdesolo e Kassam, 2014). 
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uma guerra, apesar da força que o dever patriota lhe confere e das razões que possui para defender 

seu País, a dor de deixar a família e o medo de não voltar a revê-los são sentimentos constantes a 

acompanhá-la. As razões que motivam sua decisão podem não ser suficientes para amenizar o 

sofrimento emocional decorrente dessa escolha.  

De uma forma intuitiva, percebemos como as nossas emoções nos influenciam em diversos 

níveis das nossas vidas. De fato, elas dizem respeito às percepções, julgamentos, relações sociais, 

decisões, etc.. As pesquisas científicas também têm evidenciado essas influências. Apesar de serem 

pesquisas consideravelmente recentes e, portanto, ainda haja muito a ser feito nesse campo, elas já 

apresentaram vários avanços teóricos. No âmbito das nossas decisões, temos uma tendência a 

pensar que elas são sempre tomadas sob a égide da razão. Entretanto, Laureate Herbert Simon 

(1967, 1983)23 (Lerner, Li, Valdesolo e Kassam, 2014) contribuiu de forma bastante significativa 

para as teorias da decisão ao introduzir o conceito de racionalidade limitada que abrange a 

existência de modelos de escolha racional que incluem limitações cognitivas e situacionais. Ele, 

com efeito, sabia da necessidade de se considerar o papel que as emoções desempenham nas nossas 

decisões de qualquer natureza. “Por isso, para se ter uma teoria completa da racionalidade humana, 

temos que entender o papel que as emoções desempenham nela” (SIMON, 1983 apud LERNER, 

LI, VALDESOLO e KASSAM, 2014, p.03). Nesse sentido, podemos perceber as limitações que a 

racionalidade pura possui para decidir em situações de dilemas morais. 

De acordo com Lerner, Li, Valdesolo e Kassam (2014), existem oito temas principais 

desenvolvidos nas pesquisas sobre emoções e decisões os quais explicam como as emoções 

influenciam nas decisões, alguns dos quais apresentamos, logo abaixo:  

(1) A influência das emoções integrais24 – quando se pensa na possibilidade das 

emoções influenciarem as decisões que tomamos nas nossas vidas, é importante destacar que 

existem diferentes tipos de emoções e se faz necessário a distinção das mesmas. Dessa forma, as 

emoções ditas integrais são do tipo que moldam fortemente as nossas tomadas de decisão. Por 

                                                           
23 Renomado cientista americano nos domínios da política, economia, sociologia, psicologia cognitiva entre outros, os 

quais foram bem empregados por seus estudos e pesquisas sobre tomadas de decisão (decision-making), cujo principal 

trabalho se intitula Administrative Behavior cuja ideia principal desenvolvida nesse livro é o processo comportamental 

e cognitivo dos humanos ao fazerem escolhas racionais, ou seja, ao tomarem suas decisões.   
24 O termo emoção integral é utilizado nas teorias tomadas de decisão para designar as emoções causadas pelas decisões 

que tomamos, essas emoções são deflagradas pela decisão em si. Por outro lado, o termo emoção incidental é usado 

para designar as emoções que já trazemos conosco antes da decisão, portanto elas não são evocadas pela decisão em 

si como a emoção integral. 
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exemplo, dizem que as decisões econômicas que uma pessoa toma em relação aos investimentos 

possuem uma ligação muito estreita com o seu estado emocional. Uma pessoa ansiosa em relação 

a um investimento que promete um excelente retorno, mas que apresenta um risco demasiado 

elevado, pode ser levada a escolher uma opção mais segura mesmo que apresente uma margem de 

lucro menor. À vista disso, as emoções integrais podem ser designadas como um guia para as 

nossas ações. Seguindo essa perspectiva, a antecipação do arrependimento (no caso dos 

investimentos, que consiste em escolher a opção de maior risco e falhar) seria uma razão para evitar 

os riscos desnecessários. A base científica para essa hipótese encontra-se em estudos com pessoas 

que apresentam lesões no córtex pré-frontal ventromedial (vmPFC), uma área específica do cérebro 

que integra emoção e cognição. Esses estudos mostram que as deficiências neurológicas causadas 

por essas lesões reduzem a capacidade das pessoas sentirem emoções e isso também interfere em 

suas capacidades deliberativas. Por conseguinte, os participantes da pesquisa que apresentavam as 

lesões no vmPFC selecionavam repetidamente a opção financeira mais arriscada, mesmo correndo 

riscos de prejuízo, apesar de possuírem a compreensão cognitiva do insucesso de suas escolhas. A 

conclusão dessa pesquisa é que o comportamento apresentado pelos participantes deve-se à 

ausência dos sinais emocionais que levam as pessoas que apresentam esses sinais a terem medo de 

tomar decisões financeiras com risco muito elevado.  

(2) Emoções incidentais25 influenciam nas nossas decisões – pesquisadores 

descobriram que as emoções incidentais passam de uma situação a outra, afetando decisões que 

não estão relacionadas a tais sensações. Assim, por exemplo, uma raiva incidental causada por uma 

pessoa, pode, automaticamente, evocar um motivo para culpar outras pessoas em outras situações, 

mesmo que essas pessoas não tenham nada a ver com o motivo da raiva. Ademais, é comum, por 

exemplo, constatarmos situações dessa natureza no trânsito. De fato, às vezes uma pessoa já está 

sentindo raiva e externaliza esse sintoma direcionando-o a qualquer pessoa que faça algo no trânsito 

que ela considere errado. Geralmente, a transferência dessas emoções incidentais de uma pessoa 

para outra ou de uma situação para outra ocorre sem consciência por parte do indivíduo. No estudo 

realizado em relação às emoções incidentais e acerca do modo como elas afetam as deliberações, 

encontramos uma perspectiva baseada na valência das emoções, que as divide em emoções 

positivas e negativas, de modo que as emoções de mesma valência apresentavam efeitos 

                                                           
25 Conforme mencionamos na nota 25, as emoções incidentais são aquelas as quais trazemos conosco antes das 

decisões, ou seja, não são geradas pela decisão em si. 



148 
 

semelhantes. Assim, pessoas felizes apresentavam julgamentos mais otimistas, enquanto as pessoas 

tristes apresentavam julgamentos mais pessimistas. Usando essa metodologia baseada na valência, 

Johnson e Tversky (1983) (apud Lerner, Li, Valdesolo e Kassam, 2014) conduziram uma 

demonstração empírica a respeito da influência das emoções incidentais sobre a percepção do risco. 

Aos participantes foram distribuídos artigos de jornais escolhidos com a finalidade de induzir 

afecções positivas ou negativas e, em seguida, foram apresentadas fatalidades frequentemente 

associadas a causas de morte, como, por exemplo, doenças cardíacas. Comparativamente com as 

pessoas que leram os artigos positivos, os que leram histórias negativas ofereceram estimativas 

mais pessimistas das fatalidades. A conclusão a que se chegou nessa pesquisa foi que o estado 

emocional de uma pessoa, adquirido em uma situação anterior, afetou o julgamento relacionado a 

uma situação subsequente.  

(3) A influência das emoções nas decisões está para além de suas valências – as 

pesquisas sobre a influência das emoções nos julgamentos e nas decisões eram embasadas, na 

maioria das vezes, em suas valências. Todavia, essa perspectiva apresenta algumas deficiências. 

Os modelos de valência, de certa forma, não dão conta da especificidade das emoções, ou seja, não 

levam em conta que, mesmo as emoções que apresentam a mesma valência, revelam diferenças 

essenciais. Assim, por exemplo, se considerarmos a raiva e a tristeza, ambas apresentam uma 

valência negativa, no entanto apresentam inúmeras diferenças como as expressões faciais, ativação 

cerebral hemisférica, a atividade do sistema nervoso central, entre outras (Lerner, Li, Valdesolo e 

Kassam, 2014). Por isso, é preciso um método mais eficiente para entender a relação existente entre 

as emoções e as decisões tomadas por uma pessoa. Lerner e Keltner (2000, 2001, apud Lerner, Li, 

Valdesolo e Kassam, 2014), na tentativa de aumentar a precisão dos modelos relacionados às 

decisões e emoções, propuseram a análise das emoções não mais na perspectiva das valências, visto 

que esse método, como acabamos de indicar, enfrentava muitas dificuldades, mas por meio de um 

framework que avalia as tendências (Appraisal-Tendency Framework – ATF) das emoções. Esse 

modelo vincula os processos de avaliação associados às emoções específicas e a diferentes 

julgamentos e escolhas. Dessa forma, emoções com a mesma valência podem exercer influências 

distintas sobre as decisões de uma pessoa, por outro lado, as emoções de valências distintas podem 

exercer influências semelhantes. Por exemplo, se pensarmos no ódio e no medo como emoções de 

valência negativa, podemos perceber que suas influências nas pessoas são diferentes. O ódio pode 

exercer uma influência que levaria a pessoa a destratar, a ofender, a agredir uma outra pessoa; 
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enquanto o medo pode exercer uma influência que levaria a pessoa a fugir, a evitar determinadas 

situações que julga perigosas, etc.. 

(4) As emoções moldam as decisões por meio da ativação de objetivos – como 

sabemos, cada emoção vivenciada nos causa determinado efeito ou resposta, o qual nos instiga a 

agir de determinada forma. Diante disso, existe a noção de que as nossas emoções desempenham 

um papel de coordenação adaptativa que se manifesta através de respostas, as quais envolvem a 

fisiologia, o comportamento, a experiência e a comunicação. Esses elementos permitem que as 

pessoas lidem com problemas ou situações. Nesse sentido, podemos afirmar que, atreladas às 

nossas emoções, encontramos tendências a ações.  Ao desenvolver uma investigação levando em 

conta essa hipótese, Frijda e colegas (1989, apud Lerner, Li, Valdesolo e Kassam, 2014) 

descobriram que o ódio estava associado ao desejo de mudar a situação que o provocou, movendo 

o sujeito em direção ao seu causador a fim de subjugá-lo, derrotá-lo. O ódio estaria, então, 

vinculado a uma propensão para a luta que se manifesta não apenas na esfera do desejo, mas 

também no âmbito fisiológico com, por exemplo, o aumento do fluxo sanguíneo, dos batimentos 

cardíacos, etc.. Essas tendências de ação relacionadas às emoções apresentam um componente 

avaliador, haja vista que as emoções são, de certa forma, tomadas como avaliações ou julgamentos, 

como, aliás, demonstramos no capítulo anterior. Nessa perspectiva, a ansiedade, por exemplo, 

caracteriza-se pela situação de quem enfrenta incertezas existenciais (Lerner, Li, Valdesolo e 

Kassam, 2014), de modo que, de acordo com essa hipótese, atrelado a uma tal emoção, haveria a 

tendência de o indivíduo adotar ações para reduzir as incertezas. Essas pesquisas nos aportam para 

a existência de uma base empírica, a qual explica o porquê de nossas emoções também possuírem 

um papel importante como forças motivacionais das nossas ações. Desta feita, abordaremos essa 

questão mais adiante. 

(5) Os efeitos indesejados das emoções nas tomadas de decisão nem sempre podem 

ser minimizados – inúmeras vezes as emoções são relacionadas a aspectos negativos das nossas 

vidas. Há muito tempo, o fato de se agir de acordo com as emoções evoca uma conotação negativa 

ou pejorativa. Os crimes passionais, as explosões de raiva, os descontroles emocionais, são sempre 

associadas às influências das emoções. No entanto, tais influências nem sempre são prejudiciais, 

pois existem inúmeras situações nas nossas vidas em que as nossas emoções são bastante úteis e 

necessárias. Quando pensamos nas influências negativas que as emoções podem exercer em nossas 

tomadas de decisão, temos uma tendência a minimizar seus efeitos deletérios. Geralmente, essa 
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tendência manifesta-se de duas formas: a primeira refere-se à minimização da magnitude da 

resposta emocional, ou seja, quando ocorre o episódio emocional, é possível que a emoção 

inicialmente desencadeie uma resposta emocional de alguma magnitude, mas com o passar do 

tempo essa magnitude pode ir arrefecendo-se, de tal forma que, enquanto estivesse vivendo o auge 

na resposta emocional, a pessoa deveria evitar tomar alguma decisão. A segunda forma de 

minimizar a magnitude de uma resposta emocional seria por meio da tentativa de isolar a emoção 

da decisão por meio de sua supressão. Ademais, quantas vezes já ouvimos frases do tipo: “controle 

a sua raiva”, “controle o seu ciúme”. Embora a tentativa de controle e supressão das nossas 

emoções faça parte do nosso cotidiano, pesquisas indicam que muitas vezes trata-se de uma 

iniciativa contraproducente, pois muitas vezes tende a intensificar o estado emocional que desejava 

suprimir (Lerner, Li, Valdesolo e Kassam, 2014). Desse modo, a tentativa de evitar uma emoção 

pode interferir no nosso comportamento expressivo, mas, em termos de experiência subjetiva, isso 

terá pouco impacto sobre a referida sensação. De acordo com Richards e Gross, (1999, apud Lerner, 

Li, Valdesolo e Kassam, 2014) as tentativas de supressão das emoções são dispendiosas do ponto 

de vista cognitivo, prejudicando a memória relacionada aos detalhes que desencadearam a emoção, 

e isso tem implicação direta na forma como as pessoas podem responder emocionalmente a 

acontecimentos inesperados, os quais desencadeiam emoções intensas. 

Esses estudos foram desenvolvidos com o intuito de evidenciar o papel importante que as 

emoções assumem em nossas tomadas de decisões. Apesar de ser um campo de investigação 

relativamente novo e em desenvolvimento, podemos perceber a influência de tais emoções mesmo 

quando se trata de uma escolha racional. A priori, por causa da rivalidade estabelecida entre razão 

e emoção, temos uma disposição a acreditar que quando fazemos uma escolha racional não 

sofremos nenhum tipo de interferência emocional e vice-versa. No entanto, em situações 

existenciais que exigem deliberações, podemos perceber a influência e, muitas vezes, a 

preponderância de tais estados afetivos. Mas como poderíamos pensar esse entrelaçamento entre 

razão e emoção uma vez que já nos é tão arraigada a ideia de que ambas são divergentes? 

5.2. Racionalidade e emoção 

Quando pensamos em racionalidade nos vem à mente a capacidade de solucionar 

problemas, de fazer as melhores escolhas, de organizar e otimizar nosso cotidiano. Assim, podemos 

dizer que os conceitos mais intrinsecamente ligados à racionalidade são a coerência e a consistência 

das nossas crenças, e, na esfera prática, a otimização dos resultados das nossas ações (De Sousa, 
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2014). Com efeito, agimos racionalmente quando fazemos o melhor que poderia ser feito nas 

circunstâncias em que nos encontramos e nossas ações seriam justificadas por razões. Entretanto, 

esses elementos aparentemente não são suficientes e apresentam suas limitações como guias das 

nossas ações. Com efeito, muitas vezes uma decisão racional acerca do que fazer não garante que 

a ação será efetivada, pois, para passar da compreensão e da intenção sobre o que deve ser feito 

para realização da ação propriamente dita, precisamos de algo mais que nos motive a fazer o que 

julgamos que deve ser feito.  

Algo digno de nota, ainda em relação às limitações do nosso aparato racional, é o fato de 

existirem situações nas quais o número de objetivos postulados logicamente é praticamente infinito 

e o número de estratégias possíveis para atingir esses objetivos é ainda maior. Digamos que em 

uma dada situação devemos decidir entre as alternativas possíveis de ação, para isso precisamos 

levar em consideração as possíveis consequências decorrentes de cada ato. Dessa forma, para que 

isso seja um processo viável é mister fazer uma pré-seleção, caso contrário seria inviável avaliar o 

que deve ser feito. Essa dificuldade, atrelada à imensa multiplicidade de possibilidades, implica 

em um problema conhecido como frame problem (De Sousa, 2014).  Esse problema surgiu 

originalmente como um problema técnico na Inteligência Artificial, o qual é relacionado à 

dificuldade de representar logicamente as mudanças que podem ocorrer em uma situação sem a 

necessidade de representar explicitamente o número imenso das mudanças intuitivamente possíveis 

mas que não ocorrerão. Porém, para muitos filósofos, o frame problem é indicativo de questões 

epistemológicas mais amplas, como, por exemplo: é possível, em princípio, limitar o alcance do 

raciocínio necessário para inferir as consequências de uma ação? E, em termos gerais, como 

podemos contar com a nossa capacidade de tomar decisões com base apenas no que é relevante 

para uma situação corrente, sem considerar explicitamente tudo o que não é relevante? (Shanahan, 

2016). 

De acordo com De Sousa (2014), o frame problem não é um problema para nós humanos, 

como o é para as máquinas, talvez porque nós, diferentemente das máquinas, temos a capacidade 

de sentir emoções. Como já mencionamos no capítulo anterior, as emoções possuem a 

característica de direcionar a nossa atenção aos objetos intencionais. Se sentimos medo de algo, 

por exemplo, nossa atenção fica centrada no objeto do nosso medo, de modo que as emoções 

apresentam um dos principais mecanismos através dos quais a nossa atenção é dirigida e localizada. 

Esse fato concede às emoções a possibilidade de enquadrar nossas decisões de duas maneiras 
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importantes: 1- elas definem os parâmetros levados em consideração nas nossas deliberações; 2- 

elas conseguem representar apenas uma pequena parcela das alternativas disponíveis e dos fatos 

relevantes no processo da deliberação racional. Dito de outra forma, se nós não tivéssemos a 

capacidade de sentir emoções, as nossas deliberações racionais enfrentariam os mesmos problemas 

encontrados nos raciocínios representados pelos mecanismos artificiais. Graças à capacidade de 

sentir emoções, o escopo de nossas deliberações torna-se gerenciável, ou seja, restringe-se a um 

número de considerações importantes para a deliberação. Dessa maneira, as emoções ajudam a 

fornecer a estrutura indispensável sem a qual não seria possível considerar a questão da 

racionalidade (De Sousa, 2014).    

A capacidade que nós temos de sentir emoções parece ser algo indispensável para a 

condução da nossa vida racional. Historicamente, a tendência era opor essas duas capacidades 

como se fossem opostas e contraditórias. No entanto, essa visão perdeu sua força a partir do avanço 

científico e tecnológico das neurociências e com o estudo acerca da importância das emoções em 

nossa existência. Damásio (1994), além de apresentar inúmeras evidências neurológicas sugerindo 

que as emoções de fato têm uma função no raciocínio cotidiano, também sugere que a tomada de 

decisão racional seria condicionada por respostas somáticas emocionais (Hipótese do marcador 

somático) que os indivíduos utilizam como indícios do que é “bom” ou “mau” em suas decisões. 

Ele ainda afirma: “O sinal26 pode levá-lo a rejeitar, imediatamente, o curso de ação negativo e assim 

fazer você escolher entre outras alternativas” (Damásio, 1994, p.173). Em seus estudos, as pessoas 

que tinham lesões no córtex pré-frontal e somatossensorial do cérebro apresentavam a capacidade 

de sentir emoções diminuída e esse fato afetava a sua capacidade de tomar decisões práticas e 

inteligentes (De Sousa, 2014). 

Falamos um pouco sobre as pesquisas desenvolvidas a respeito da importância das emoções 

no raciocínio e nas deliberações. Em face disso, uma questão a ser enfrentada diz respeito à 

racionalidade das emoções. Por ser algo totalmente distinto do que se concebe tradicionalmente 

como racionalidade, as emoções muitas vezes são designadas como irracionais. Isso se deve ao 

fato de que, muitas vezes, as emoções podem interferir negativamente em determinadas ações. 

Existem inúmeros casos em que as emoções são responsáveis por lapsos de racionalidade em 

determinadas situações, a exemplo dos crimes ditos passionais. Diante disso, nos perguntamos se 

                                                           
26 Trata-se aqui do sinal somático  
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as emoções podem ser avaliadas com base no critério de racionalidade. Ora, geralmente as 

avaliações de razoabilidade são endossadas ou rejeitadas de acordo com os princípios, costumes 

ou visões do mundo de uma pessoa ou de uma sociedade. Não é à toa que socialmente as nossas 

emoções são julgadas e suas expressões sujeitas a condenações ou enaltecimentos. Assim, por 

exemplo, se alguém sente-se feliz em um velório, essa pessoa, no mínimo, teria seu comportamento 

julgado como inconveniente, pois o que se espera é que todos fiquem tristes nessas situações. Mas, 

seria irracional, então, esse sentimento de felicidade no velório? Esse julgamento depende do 

conjunto de crenças de quem julga. Digamos que uma pessoa possui as seguintes crenças: a morte 

é apenas uma passagem; a vida continua após a morte; a morte é como uma viagem que alguns 

precisam ir primeiro, mas que, depois, todo mundo pode se encontrar; a morte é um fato equivalente 

ao nascimento, e, portanto, deve ser celebrado com alegria. Essa pessoa, então, julgaria apropriado 

o sentimento de felicidade. Por outro lado, se a pessoa acredita que a morte é o fim, que é um 

evento muito doloroso, que nunca mais verá aquela pessoa, então, para ela, ver alguém feliz com a 

partida de um ente querido parece completamente irracional, pois ela não reconhece razões que 

justifiquem esse comportamento.   

A questão da racionalidade das emoções está muito ligada à forma como se concebe uma 

emoção. Se as emoções forem concebidas como julgamentos de valores, então uma emoção 

razoável seria aquela cujas atitudes proposicionais são razoáveis. Se as emoções forem concebidas 

como percepções de valores, então uma emoção razoável seria aquela que é apropriada, ou seja, 

quando ela corretamente representa um estado avaliativo, ou ainda trata-se de uma emoção que tem 

razões em seu favor. Nesse sentido, de que forma podemos pensar a racionalidade das emoções?  

5.2.1. A racionalidade das emoções 

Não existe uma única maneira através da qual podemos pensar a racionalidade das emoções. 

Dependendo da concepção de emoção e de qual critério de racionalidade utiliza-se nessa análise 

abrem-se diversas possibilidades. Conforme já mencionado, existem diversas teorias das emoções 

e estamos longe de chegar a uma definição acabada do que é uma emoção. O mesmo se dá em 

relação aos critérios de racionalidade, existem diversos critérios através dos quais são feitas as 

avaliações de racionalidade. Assim, por causa dessa variedade de teorias, nos interessa restringir o 

nosso escopo, por isso partiremos da concepção das emoções como julgamentos e como percepções 

de valor, duas teorias cognitivas das emoções, as quais admitem que as emoções envolvem 
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avaliações cognitivas ou percepções de valores dos objetos intencionais e, portanto apresentam 

evidências bastante fortes em favor da racionalidade das emoções.  Deste modo, ao tratar da 

racionalidade das emoções, essas teorias apelam para o elemento cognitivo, ou seja, as emoções 

são estados que apresentam um conteúdo intencional e cognitivo e, no caso da teoria avaliativa, 

como vimos no capítulo anterior, houve uma supressão do aspecto fisiológico, portanto uma 

contraposição em relação às teorias das sensações, como a de James (1890). Então, ao se sair desse 

aspecto mais fisiológico e sensorial, tal como expresso por James, para o aspecto avaliador, 

proposto por Solomon, temos um ganho em termos da possibilidade de racionalidade das emoções.   

Existe uma literatura bastante vasta, na qual encontramos menção a diferentes critérios de 

racionalidade, então como queremos analisar a racionalidade das emoções definidas como 

julgamentos e percepções de valores escolhemos um, entre os critérios de racionalidade, o qual 

fundamenta-se no aspecto avaliador inerente à racionalidade, ou seja, a racionalidade avaliativa ou 

a capacidade de julgar quais são as boas ou más razões. Assumindo que as razões podem ser 

evocadas e serem utilizadas para avaliar a relação emoção/objeto intencional, então, pode-se 

concluir que, as emoções são racionais se, e somente se, as razões suportam e justificam a emoção 

em relação ao objeto intencional. Por outro lado, se as razões falharem no suporte e justificação 

então a emoção é irracional.  

Assim, admitir que as emoções são julgamentos de valores implica em reconhecer que as 

avaliações são feitas sempre em relação a algum objeto. Não é à toa que, para cada tipo de emoção, 

podemos encontrar um predicado avaliativo correspondente. Assim, quando sentimos vergonha de 

algo é porque avaliamos esse algo como vergonhoso; se sentimos nojo de algo, é porque o julgamos 

nojento; sentimos admiração do que julgamos admirável e assim por diante.  Mas o fato de 

julgarmos algo amedrontador significa necessariamente que esse algo é amedrontador? Não 

necessariamente. Algo somente é de fato amedrontador se existirem razões que o justifiquem como 

tal. Digamos que julgamos como amedrontador um assaltante armado, o medo que sentimos dessa 

pessoa é embasado em razões que justificam esse medo, quais sejam: o perigo iminente dele puxar 

o gatilho e nos matar, a possibilidade dele nos ferir, etc. Dessa forma, a capacidade de resposta ao 

objeto intencional é crucial na avaliação da racionalidade da emoção vinculada a esse objeto. 

Imaginemos, pois, que o assaltante seja um ator encenando um assalto com uma arma de plástico, 

de um ponto de vista objetivo não teríamos razões para julgarmos o assaltante amedrontador 

portanto, se nessas condições nós sentíssemos medo, então esse medo seria irracional, caso 
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contrário, se tivéssemos boas razões que contassem em favor do medo que estivéssemos sentindo, 

então essa emoção seria racional. 

Ainda em relação aos critérios de racionalidade, Solomon (2015) propõe um approach de 

racionalidade diferente do que apresentamos acima, segundo ele as emoções podem ser racionais 

ou irracionais de acordo com a seguinte definição de racionalidade: “Racionalidade é maximizar 

(ou, simultaneamente, otimizar) nosso bem-estar.” (SOLOMON, 2015, p.294). Segundo esse 

critério de racionalidade, a questão das circunstâncias tem um papel fundamental na avaliação entre 

o racional e o irracional, ou seja, uma mesma emoção pode, às vezes, ser considerada irracional ou 

pode ser considerada racional, pois “nossas emoções são racionais na medida em que promovem 

nosso bem-estar, tanto coletivo quanto pessoal, e irracionais na medida em que o diminuem ou 

aviltam” (SOLOMON, 2015, p.294). Dessa forma, Solomon assume um conceito de racionalidade 

mais frouxo e circunstancial sem que, necessariamente, uma emoção seja categorizada como 

racional ou irracional em si mesma. Se, por exemplo, eu sentir raiva de uma pessoa que me ofendeu, 

essa raiva é justificada e apropriada. “Segundo a recomendação de Aristóteles, a raiva justificada 

é a dirigida à pessoa certa, pela razão certa, no tempo certo e na proporção certa” (SOLOMON, 

2015, p.292). 

 A outra definição de emoção que abordamos é a que considera as emoções como 

experiências perceptuais das propriedades avaliativas apresentadas pelos objetos intencionais. 

Nessa abordagem, as emoções apresentam condições de correção e de justificação. Como vimos, a 

noção de correção das emoções defendida nessa teoria significa que as emoções apropriadas são 

aquelas consideradas corretas do ponto de vista epistêmico. Isso significa dizer que as nossas 

emoções em relação aos objetos intencionais são corretas se, e somente se, sentir a emoção com 

respeito ao objeto for correto do ponto de vista epistêmico, isto é, se a emoção representa o objeto 

como ele é em termos avaliativos. Assim, o medo de algo só será correto se esse algo for realmente 

amedrontador.   As emoções apresentam padrões epistêmicos de justificação, de forma que uma 

emoção é justificada se temos razões para senti-la. Essa definição ajuda a selecionar as emoções 

racionais das irracionais, como, por exemplo, as fobias. Se sentimos um medo sem justificação, a 

exemplo do medo de sair de casa sem que haja razão para tal, essa emoção (medo) é considerada 

irracional. 
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Conforme exposto nessa seção, é bastante plausível que as emoções apresentem um aspecto 

racional, assim como é cabível compreendê-las como algo de fundamental importância para a 

racionalidade, em geral, e para as questões morais, em particular. Ademais, no capítulo 1, tratamos 

de vários aspectos envolvidos no raciocínio moral e um desses aspectos é representado pelas nossas 

emoções. Da mesma forma, vimos no capítulo 2, que existem teorias do raciocínio moral que 

consideram as emoções como conteúdos indispensáveis às nossas deliberações morais, bem como 

existem teorias que desconsideram essa possibilidade. Particularmente, nós não apenas 

concordamos com o fato de que as emoções são cruciais para as nossas deliberações morais em 

geral, mas que elas são elementos necessários para a resolução dos dilemas morais. Assim, 

precisamos compreender em que sentido podemos estabelecer um liame entre as nossas emoções 

e os nossos julgamentos quando vivenciamos situações conflitantes, como no caso dos dilemas 

morais. 

5.3. As emoções como elementos determinantes na solução dos dilemas morais 

Como já mencionamos, as limitações que a racionalidade pura possui para decidir em 

situações de dilemas morais, nos demandam uma outra forma de deliberação. Sabemos que os 

dilemas morais geralmente são situações que demandam escolhas dramáticas e extremamente 

difíceis do ponto de vista emocional. Com o avanço das pesquisas sobre as emoções, podemos 

dizer que hoje é amplamente aceito entre estudiosos do tema que as mesmas não são simplesmente 

coadjuvantes do processo deliberativo nos dilemas morais, mas que nossos processos afetivos 

desempenham um papel fundamental na determinação desses julgamentos (Horne e Powell, 2016).  

No capítulo 2 foram apresentadas algumas teorias do raciocínio moral acerca das causas 

dos julgamentos morais necessários às deliberações. Alguns estudiosos, seguindo o paradigma 

racionalista, defendem que a razão ou o raciocínio inferencial é a causa dos nossos julgamentos; 

outros defendem que os julgamentos morais são oriundos de processos emocionais e que o 

raciocínio lhes é posterior. Recentemente, como citamos na seção 5.1, várias pesquisas vêm sendo 

desenvolvidas sobre o papel das emoções nas nossas deliberações morais em geral, mas nosso 

objetivo aqui é compreender a relação entre as emoções e a decisão sobre o que se deve fazer em 

face de um dilema moral. Particularmente, defendemos a ideia de que à razão é fundamental, 

entretanto apresenta suas limitações e uma dessas limitações diz respeito a tomada de decisão em 

situações dilemáticas.   
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A razão opera através da ponderação e reflexão sobre as causas e consequências, isto é, ela 

busca por razões que expliquem ou justifiquem as nossas decisões. Em muitos contextos podemos 

chegar a decisões puramente racionais (no sentido de sermos guiados por razões que justifiquem 

nossas decisões), como por exemplo, decidirmos o que comer, o que vestir, o que comprar, entre 

outros. Todavia, nos conflitos morais oriundos de um mesmo princípio que é, ao mesmo tempo, 

requerido e negado, então racionalmente falando, não existe uma decisão mais relevante que a 

outra. Como mencionado no capítulo 3, podemos falar em dois tipos de dilemas: os genuínos e os 

não genuínos ou aparentes. Apenas para lembrar, indicamos que a diferença entre os dois se dá no 

âmbito das obrigações conflitantes. Se as obrigações são semelhantes e possuem a mesma 

relevância, então se trata de um dilema genuíno. Caso contrário, o dilema é não genuíno ou 

aparente. Outra distinção relacionada aos dilemas morais, agora atrelada ao grau de envolvimento 

do agente na execução da ação requerida no dilema, pode ser classificado como pessoal ou 

impessoal. 

5.3.1. Dilemas pessoais e dilemas impessoais 

O que designamos como dilemas pessoais e dilemas impessoais está relacionado à 

participação direta ou indireta do agente na resolução do dilema moral. Essa designação baseia-se 

em pesquisas que utilizam imagens neurais resultantes dos julgamentos que as pessoas faziam em 

dilemas que envolviam dilemas pessoais e dilemas impessoais (Greene et al. 2001). O estudo 

desenvolvido por Greene e colaboradores foi inspirado em uma família de dilemas, dentre os quais 

o famoso dilema do trem (trolley dilemma), o qual pode ser explicado da seguinte forma:  

Dilema (1) – Imaginemos um trem que irá atingir e matar cinco pessoas que trabalham 

sobre a linha e não sabem do perigo que estão correndo. Porém, você terá a possibilidade de evitar 

a tragédia se acionar a alavanca que muda o percurso do trem para outra linha onde há apenas uma 

pessoa que será atingida. Diante dessa situação, você mudaria o trajeto do trem para salvar as cinco 

pessoas matando apenas uma? 

Ainda utilizando esse exemplo, vejamos a seguinte variação: 

Dilema (2): agora não existe mais a possibilidade de mudar o percurso do trem porque não 

há outra linha, mas ele pode ser parado por algum objeto pesado jogado na sua frente. Um homem 

com uma mochila muito grande está parado ao lado da ferrovia esperando o trem passar para 

atravessá-la. Se você empurrá-lo, o trem vai parar e assim você salvará os cinco trabalhadores. Se 
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você não empurrá-lo, o trem irá atingir os cinco trabalhadores nos trilhos. A questão é: você 

empurraria o homem para parar o trem e salvar os cinco indivíduos? 

Na pesquisa de Greene et al. (2001), a maioria dos participantes respondeu “sim” para a 

questão do dilema 1 e respondeu “não” para o dilema 2. Esses dois dilemas são diferentes na 

medida que, no primeiro caso, não existe um contato pessoal entre a pessoa que aciona a alavanca 

para mudar o percurso do trem e a pessoa que vai morrer para salvar as cinco. No segundo dilema, 

faz-se necessário um contato pessoal, já que você precisa empurrar a pessoa para que o trem pare. 

Assim, o fato de haver um contato pessoal, apesar de o resultado nas duas situações ser o mesmo, 

isso acarreta uma mudança de julgamento. Então, o que torna o fato de sacrificar uma vida no 

dilema 1 moralmente aceitável, mas não no dilema 2? Dar uma resposta para essa questão a partir 

de uma perspectiva utilitarista só serviria para o dilema 1, visto que nas duas situações uma pessoa 

seria sacrificada em benefício das cinco, mas esse princípio não foi aplicado quando o caso 

envolvia a ação corporal ou uma atitude mais contundente por parte do agente. Outra possível 

resposta, agora com base numa perspectiva kantiana, é que a diferença entre essas duas situações 

está no fato de que no dilema 2, a pessoa utiliza um ser humano como um meio para algum fim, e 

no dilema 1, por uma obra do acaso, a pessoa estava nos trilhos (Greene et al., 2001). De fato, 

naturalmente parece existir uma repulsa à ideia de ser responsável diretamente pela morte de uma 

pessoa. Isso nos remete à questão sobre até que ponto existe uma diferença significativa entre matar 

e deixar morrer.    

A partir desses exemplos, como podemos tornar claro o que é um dilema moral pessoal e 

um dilema moral impessoal? Ora, os dilemas morais, pelo fato de não permitirem a efetivação das 

duas ações requeridas, implicam em uma violação moral em termos de deveres, mas essa violação 

é pessoal se atender aos três critérios seguintes: se causar danos corporais graves; se o dano refere-

se a uma pessoa ou grupo de pessoas; e, por último, o dano não deve ser o resultado da deflexão de 

uma ameaça que já existe, ou seja, a ação que vai causar o dano traz em si o estigma de ser 

agenciada pelo sujeito, diferentemente de ser apenas modificada ou utilizada as circunstâncias, 

como no caso do dilema 1. Assim, de acordo com esses critérios, no dilema 2 nós encontramos 

danos corporais graves (uma pessoa é morta), e o dano remete-se a uma pessoa, já que salvar as 

cinco outras as custas de empurrar uma pessoa para a morte, não foi o resultado da deflexão de 

uma ameaça de morte existente, mas de uma ação inédita agenciada pelo sujeito. Dessa forma, o 

agente deixa de ser o “editor” de uma possibilidade já existente como no dilema 1 (o desvio do 
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trem para outros trilhos que, por acaso, tinha uma pessoa neles) e passa a ser o “autor” (Grenne et 

al., 2004).  

Essas duas situações, avaliadas de um ponto de vista experimental, apresentam respostas 

cerebrais diferentes. Ainda nas pesquisas de Greene et al. (2001), foi constatado que houve uma 

ativação cerebral maior nas áreas associadas às emoções quando os participantes fizeram os 

julgamentos sobre os dilemas pessoais e que houve uma ativação cerebral maior nas áreas 

associadas ao raciocínio ou processos racionais quando os participantes fizeram julgamentos 

relacionados aos dilemas impessoais (Horne e Powell, 2016).  Em face das evidências encontradas 

nessa pesquisa, podemos considerar a possibilidade de que os dilemas genuínos precisam das 

emoções para serem solucionados. Enquanto isso, aparentemente os dilemas impessoais podem ser 

resolvidos através de processos racionais envolvidos em outros tipos de problemas de decisão. No 

entanto, não significa dizer que eles também não sofram influências das emoções, como veremos 

mais adiante, ainda que possamos elencar razões para escolher uma opção em detrimento da outra, 

essas razões podem ter como base as emoções. Até porque, elas podem interferir na forma como 

percebemos e avaliamos as coisas. Como já mencionado, quando estamos sob o efeito de emoções 

positivas, vemos as coisas de forma diferente de quando estamos sob o efeito de emoções negativas. 

Sendo assim, vejamos sobre os julgamentos nos dilemas morais genuínos e aparentes. 

5.3.2. Sobre os julgamentos nos dilemas morais 

Nos dilemas morais, o julgamento do que deve ser feito não é algo trivial e simples de ser 

compreendido. Nos dilemas genuínos, por exemplo, não conseguimos encontrar uma solução do 

ponto de vista racional porque, além de parecer que estamos diante de opções contraditórias, não 

existe uma opção mais relevante do que a outra. Não conseguimos julgar o que devemos escolher 

quando o mesmo princípio regula as duas opções. No caso do dilema do trem, o princípio de 

preservação da vida não pode ser respeitado em sua plenitude visto que, para preservar a vida dos 

cinco, uma vida deve ser sacrificada, ou seja, salvar vidas significa não salvar uma vida. Já nos 

dilemas aparentes, nos quais o conflito é entre dois deveres diferentes, através da ponderação e da 

relevância que se dá a cada um dos deveres se chega à conclusão de qual curso de ação efetivar.  

Podemos perceber que existem maneiras diferentes de julgarmos o que devemos fazer 

quando em face desses dois tipos de dilemas. Mas, além da distinção entre dilemas genuínos e 

aparentes, também elucidamos a distinção entre dilemas pessoais e impessoais, porque essas 
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definições são importantes para compreendermos de que maneira configuram-se os julgamentos 

deliberativos nessas situações. Nas pesquisas realizadas por Greene et al. (2001), encontramos uma 

evidência que corrobora com a ideia de que os julgamentos envolvidos em dilemas pessoais 

evocam fortes reações emocionais negativas, enquanto os outros julgamentos morais envolvidos 

em dilemas impessoais são conduzidos mais por processos cognitivos do que por respostas 

emocionais. Como vimos, os dilemas pessoais seguem aqueles três critérios supramencionados, Já 

os dilemas impessoais seguem os dois primeiros, diferenciando-se dos dilemas pessoais apenas por 

não seguirem o terceiro critério, a saber, o que envolve o agenciamento direto do sujeito que 

estabelece a distinção entre ambos. Ademais, a violação das regras morais causa, nos agentes, 

reações emocionais negativas associadas à desaprovação em relação à violação. Não obstante, não 

fica claro que tipo de emoção está envolvida nessa reação negativa. Mesmo compreendendo, de 

um ponto de vista cognitivo, que não existiria outra solução para o dilema, a violação da regra 

moral e suas consequências permanecem como resíduo emocional. A raiva, a culpa, a tristeza, o 

arrependimento, são possíveis candidatos a fazerem parte desse sentimento residual. Assim, 

podemos supor que as emoções estão presentes no processo deliberativo dos dilemas morais, na 

medida em que existem tanto no julgamento do que devemos fazer, como também na ação e na 

pós-ação, essa hipótese será analisada mais adiante. 

   As evidências em favor do papel das emoções nos julgamentos envolvendo os dilemas 

morais foram extraídas de pesquisas desenvolvidas por Greene et al. (2001, 2004), Ciaramelli et 

al. (2007), Greene e Haidt (2002), por meio do mapeamento cerebral dos participantes que faziam 

julgamentos morais sobre um conjunto de dilemas morais, dentre os quais estavam as duas versões 

do dilema do trem. Através de ressonâncias magnéticas (functional magnetic resonance imaging - 

FMRI), realizadas em situações de dilemas morais pessoais e impessoais, foi analisado o que 

acontecia com o cérebro quando as pessoas estavam engajadas em realizar os julgamentos do que 

fazer nas situações conflitantes apresentadas, ou seja, seus cérebros eram monitorados enquanto 

resolviam os dilemas. Diante disso, tais pesquisadores demonstraram que os dilemas morais variam 

sistematicamente na medida em que envolvem o processamento emocional e que essas variações 

influenciam o julgamento moral (Greene et al. 2001). Eles argumentam que, de um ponto de vista 

psicológico, a diferença crucial entre os dilemas 1 e 2 está na tendência que o dilema 2 apresenta 

em engajar as emoções das pessoas. O pensamento de empurrar alguém para morte é, segundo 

esses pesquisadores, mais emocionalmente saliente do que o pensamento de acionar a alavanca 
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para mudar o percurso do trem. Segue-se daí que alguns dilemas morais (do tipo 2) engajam os 

indivíduos em um processamento emocional mais que outros (do tipo 1) e essas diferenças de 

engajamento emocional afetam os julgamentos dos agentes.  

Diante da evidência de que dilemas pessoais evocam respostas emocionais mais 

proeminentes, os agentes tendem a julgar como inapropriada a ação concernente a esse tipo de 

dilema. Por outro lado, os dilemas impessoais apresentam respostas emocionais mais tênues, de 

forma que o julgamento em relação a esses tipos de dilemas aparentemente é condicionado por 

componentes cognitivos. No entanto, não existe nenhuma evidência de que esses julgamentos são 

totalmente destituídos de componentes emocionais. Como sabemos, as pesquisas ajudam a embasar 

cientificamente uma hipótese que já foi cogitada e defendida por alguns filósofos, como por 

exemplo, Hume. Ele confere um status deveras relevante às paixões, colocando-as no centro da 

existência humana (Pequeno, 2012). Seríamos ingênuos se pensássemos no ser humano como 

constituído de compartimentos isolados que não interagem entre si e não se influenciam 

mutuamente. Não somente as emoções interferem nos nossos raciocínios, mas os nossos raciocínios 

também interferem nas nossas emoções. Inúmeras vezes quando estamos em algum episódio 

emocional, seja negativo ou positivo, se fizermos uma análise e uma reflexão sobre o que estamos 

sentindo podemos ressignificá-lo, e, às vezes, o sentimento pode ser apaziguado ou reforçado.  

Essas conclusões encontradas nas pesquisas sugerem que o raciocínio deliberativo está 

presente nos julgamentos relacionados aos dilemas aparentes, os quais têm uma tendência a serem 

mais lentos, pois parecem ser prejudicados pela pressão da velocidade da resposta e pela carga 

cognitiva (Horne e Powell, 2016). Quanto aos julgamentos pertinentes aos dilemas genuínos e 

pessoais, as pesquisas sugerem que esses julgamentos são produzidos por um processo automático 

ou intuitivo, mas, apesar de determinadas áreas cerebrais relacionadas às emoções estarem 

envolvidas nos casos em que as pessoas faziam esse tipo de julgamentos, não podemos concluir 

que eles são produzidos apenas pelas emoções. No entanto, Horne e Powell (2016) sugerem que se 

os processos automáticos envolvidos nos julgamentos relativos aos dilemas pessoais são 

verdadeiramente afetivos, sua atuação deve ser acompanhada pela experiência qualitativa da 

emoção, ou seja, por sua fenomenologia, a qual é mais facilmente medida pelo relato dos 

participantes de suas experiências emocionais quando estão em face de um dilema pessoal. É fato 

que a forma como identificamos as emoções se dá através do sentir, ou na expressão do nosso 
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comportamento. Mesmo quando não temos total discernimento de que tipo de emoção está nos 

acometendo, ainda assim elas influenciam. 

5.4. As emoções e a solução dos dilemas morais 

Como vimos no capítulo 3, os dilemas morais são um tema que gera muitas controvérsias 

na ética e nas teorias morais, sobretudo por causa da situação paradoxal que os caracteriza. Por 

isso, há uma discussão sobre se, de fato, eles genuinamente existem, em razão dos danos causados 

à racionalidade pela existência das contradições, mas sua existência também pode ser questionada 

com base no fato de que uma vez que a pessoa escolhe o que fazer, e faz, o dilema deixa de existir27. 

Apesar de serem hipóteses bastante plausíveis e possuírem seus defensores, nós não concordamos 

com elas. Primeiramente, nós sabemos que as contradições existem e fazem parte não apenas da 

nossa vida moral, mas de vários outros aspectos da condição humana. Quantas vezes não ouvimos 

coisas do tipo “as vezes eu gosto de fulano, mas as vezes eu detesto fulano”? Possuirmos emoções 

e sentimentos contraditórios é algo deveras comum. Há momentos em que gostamos de 

determinada comida enquanto há outros em que não podemos nem sentir o seu aroma. Além disso, 

o fato dos dilemas serem solucionados não significa que eles não existiram. É exatamente por isso 

que falamos em solução dos dilemas morais. Eles existem e são passíveis de serem solucionados, 

no entanto, suas soluções não se processam através do raciocínio inferencial. Fazendo uma analogia 

entre a existência dos dilemas e os outros tipos de problemas de diversas magnitudes em diferentes 

campos das nossas vidas, o fato deles (os problemas) serem solucionados não compromete o fato 

deles existirem. Por conseguinte, o lance dos dilemas serem solucionados e deixarem de existir a 

partir dessa solução, não significa que eles não existiram. Dessa maneira, podemos dizer que até 

que eles sejam solucionados, os dilemas existem e causam grandes transtornos psicológicos e 

emocionais nas pessoas que se encontram nessa situação deliberativa. Isto posto, partindo da 

dificuldade do raciocínio moral, com base no paradigma da lógica deôntica clássica, de solucionar 

os dilemas morais, e diante de tantas evidências encontradas em pesquisas recentes sobre a 

influência das emoções nas tomadas de decisões, nós pretendemos defender a possibilidade de que 

a solução de inúmeros dilemas morais seja viável por meio dos componentes emocionais. Esses 

componentes possuem uma atuação desde o julgamento do que se deve fazer na situação 

                                                           
27 Agradeço ao Professor Giovanni Queiroz, por ter levantado essa possibilidade quanto à não existência dos dilemas 

baseado na assunção de que eles deixam de existir uma vez que se escolhe e se efetiva uma das obrigações conflitantes.  
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conflitante, passando pela motivação para agir de acordo com o julgamento e finalizando com os 

resíduos emocionais decorrentes da escolha feita. 

Com base nisso, partiremos de alguns exemplos de dilemas morais (alguns dos quais já 

foram citados no decorrer desse trabalho) pessoais e impessoais e analisaremos a plausibilidade da 

nossa hipótese. 

Dilema 3: você está em uma sala de cirurgia assistindo ao parto de seu filho e no momento 

em que o obstetra está realizando o procedimento, acontece uma complicação de forma que não 

será possível salvar o bebê e a mãe. O médico tem pouquíssimo tempo para intervir e salvar um 

dos dois. Ele olha para você e explica rapidamente a situação e lhe indaga acerca de quem ele deve 

salvar. Que decisão você tomaria? Concordaria com a morte de sua esposa e salvaria seu filho, ou 

sacrificaria seu filho e salvaria sua esposa?   

Dilema 428: soldados inimigos apossaram-se de sua cidade. Eles têm ordens de matar todos 

os moradores. Você, sua família e alguns vizinhos esconderam-se na adega de uma casa. Lá fora 

os soldados aproximam-se da casa em busca de objetos de valor ou de pessoas escondidas. Seu 

bebê começa a chorar alto e para que vocês não sejam encontrados, você cobre a boca do bebê para 

abafar o som. Se você tirar a mão da boca dele, o choro irá ecoar e chamará a atenção dos soldados 

que irão matar a todos que estiverem na adega. Para salvar-se e salvar aos outros, você deve sufocar 

seu bebe até a morte. A questão: você mataria seu filho para salvar-se e aos demais? 

Dilema 5: Você adora um churrasco e não concebe sua dieta sem um bom e suculento filé, 

porém você sabe que o consumo de carne e de outros produtos de origem animal causam grande 

prejuízo em termos ambientais, como poluição, desmatamento, desperdício de água, etc. Da mesma 

forma, você sabe que a indústria pecuária oferece condições muito precárias de cuidado aos animais 

e que os maus tratos e a violência são constantes nesse meio. Além disso, você possui a convicção 

de que, ao consumo de carne, estão associados diversos tipos de câncer e problemas cardíacos, 

dentre outros29. Destarte, de um lado, você quer satisfazer seu paladar porque ama carne e acha que 

não consegue viver sem ela, de outro, você tem consciência de que os seus hábitos alimentares 

podem estar contribuindo para ampliar os problemas do meio ambiente, de que os animais estão 

                                                           
28 Dilema extraído do conjunto de dilemas utilizados nas pesquisas de Greene et al. (2001), Horne e Powell, (2016), 

entre outros. 
29 Dados extraídos de COWSPIRACY: The Sustainability Secret, documentário sobre os impactos ambientais causados 

pela indústria pecuária. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=S-XP79o8gqQ 
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sofrendo todo tipo de violência e, finalmente, dos riscos de saúde que estão atrelados ao seu hábito 

alimentar. Então, consciente de todos esses elementos e implicações, você continuaria a consumir 

carne, leite e derivados para satisfazer seu paladar ou você mudaria seus hábitos e, com isso, 

contribuiria para um mundo mais sustentável e para a melhoria da sua saúde? 

Os dilemas 1, 2, 3, 4, apresentam uma estrutura baseada no conflito de um mesmo princípio, 

ou seja, de acordo com a definição que apresentamos no capítulo 3, eles são dilemas morais 

genuínos. Já o dilema 5 apresenta uma estrutura diferente de forma que o conflito se dá entre 

princípios distintos. Diante desses dilemas quais seriam as possíveis soluções e como elas seriam 

encontradas? 

No dilema 1, aquele do trem desgovernado, temos um conflito referente ao princípio de 

preservação da vida. Assim, ele se configuraria sob a forma de uma decisão entre salvar uma vida 

e deixar cinco morrerem, ou matar uma pessoa e salvar cinco. Se atribuirmos um caráter universal 

a tal princípio, não importa o número de vidas salvas ou não salvas, pois o importante é preservar 

a vida, independentemente das circunstâncias, visto que supostamente não existe uma vida mais 

importante que outra. Assim, do ponto de vista lógico-dedutivo, e levando-se em conta apenas o 

referido princípio, não encontraríamos uma solução para tal conflito. Então nos perguntamos: o 

que levou os participantes da pesquisa de Greene et al. (2001) a decidirem mudar o percurso do 

trem para salvar os cinco trabalhadores mesmo que um fosse morto? A decisão não foi tomada com 

base no princípio per se, mas, aparentemente, foi embasada na ideia (utilitarista) de quantidade de 

vidas salvas. Digamos que você julgou ser mais relevante salvar cinco vidas mesmo que precisasse 

sacrificar uma. Conquanto, essa solução possivelmente não se efetivaria da mesma forma se as 

circunstâncias fossem outras, por exemplo, se a pessoa presente no outro trilho fosse seu irmão 

trabalhando ou seu filho brincando, você deliberaria da mesma forma?  

Ora, parece evidente que as nossas respostas emocionais, quando se trata de pessoas 

desconhecidas, são menos intensas do que quando se trata de pessoas conhecidas ou queridas. Um 

exemplo real dessa ligação emocional acontece no meio profissional, um médico, por exemplo, 

dificilmente faria a cirurgia de uma pessoa com quem possui relação afetiva. Da mesma forma, os 

psicólogos não atendem pessoas do seu convívio próximo. Isso porque, no primeiro caso, as 

emoções deflagradas em uma possível complicação na cirurgia, por exemplo, interfeririam 

sobremaneira na solução do problema. Semelhantemente, se você tivesse que escolher entre salvar 
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seu irmão ou seu filho em detrimento de cinco pessoas desconhecidas, devido ao vínculo afetivo, 

muito provavelmente você escolheria salvar seus entes queridos, uma vez que a ligação afetiva que 

você possui com os seus, não se compara à ligação afetiva que você teria com os desconhecidos. 

Assim, mesmo que Greene et al. (2001) tenham evidências de que esse dilema (1), por não haver 

o agenciamento direto do sujeito, é impessoal e, portanto, nesse caso, o julgamento do que se deve 

fazer é influenciado por aspectos cognitivos, no caso, o maior número de vidas a serem salvas, 

concordamos com isso apenas em parte. Com efeito, a partir do momento em que a decisão 

envolver um ente querido, acreditamos que, dificilmente, a solução seria utilitarista. O amor que 

você sente por seu filho ou seu irmão, possivelmente solucionaria esse dilema de forma que você 

julgaria como o melhor a ser feito, dada as circunstâncias, seria não mover a alavanca e deixar o 

curso “normal” dos acontecimentos e salvar a vida de seu filho ou de seu irmão. 

No dilema 2, como já foi mencionado, você precisaria empurrar a pessoa que se encontra 

próxima dos trilhos a fim de parar o trem e evitar que ele atropele os cinco trabalhadores. Nesse 

sentido, você seria o agenciador ou o autor da morte alheia. Diante desse fato, os participantes da 

pesquisa de Greene et al. (2001) julgaram essa ação imprópria. Eles consideraram, portanto, que 

não deveriam empurrar a pessoa para salvar os outros. Assim, não houve uma contabilidade 

utilitarista, mas a repulsa de matar alguém com as próprias mãos. Do ponto de vista emocional, a 

culpa atrelada à responsabilidade de matar alguém com as próprias mãos sobrepõe-se ao número 

de vidas poupadas e, nesse sentido, os fins não justificariam os meios. Se houvesse alguma pessoa 

com a qual você tivesse ligações afetivas, a preservação da vida dessa pessoa seria ainda mais 

decisiva na solução desse dilema. Se sua mãe fosse uma das cinco pessoas trabalhando sobre os 

trilhos, você, provavelmente, embasado no amor que sente por ela, empurraria a pessoa para parar 

o trem e salvar os cinco nos trilhos. Dessa forma, o amor, a gratidão, o respeito que você sente por 

sua mãe lhe motivariam a interferir no curso do trem, mesmo que essa ideia fosse repulsiva e 

imprópria.  Como consequência de sua escolha, é possível que você venha a experimentar emoções 

conflitantes. De um lado, você ficaria feliz porque sua mãe estar viva, mas, por outro, sentiria culpa 

ou remorso por ter matado uma pessoa. Mesmo que você racionalmente compreenda que não 

poderia escolher as duas opções, qualquer opção que escolhesse viria seguida de culpa e remorso 

e ficaria sempre a dúvida: e se eu tivesse escolhido a outra opção?   

O dilema 3 ilustra uma situação bastante próxima da nossa realidade, pois já vimos essa 

difícil decisão em novelas, filmes e na vida real. De fato, às vezes complicações no parto ocorrem 
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principalmente quando a gravidez se afigura arriscada. Em um dilema desse tipo, frequentemente 

a solução, por mais difícil que seja, também se dá através do auxílio dos nossos processos 

emocionais. Se você tivesse que escolher entre sua esposa e seu filho recém-nascido, 

provavelmente uma confusão mental se instalaria em você, de forma que, do ponto de vista 

racional, seria impossível chegar a uma decisão. Você teria razões para escolher seu filho tanto 

quanto para optar por sua esposa. Mas essas razões não o ajudariam nessa situação-limite. Além 

disso, talvez nem passasse pela sua cabeça a elaboração de razões para escolher um ou outro. É 

possível que uma solução ocorra por meio da ligação afetiva tecida com a sua esposa e o fato de 

que, apesar de amar o filho, ainda não constituiu com ele uma ligação mais profunda, de modo que 

a convivência, por ter ampliado os laços afetivos, poderia ser o fator preponderante para decidir 

salvar a esposa. 

No dilema 4, distintamente do 3, você já teve tempo de conviver e aprofundar sua relação 

afetiva com ele, de modo que o ato de você matar seu bebê com suas próprias mãos traz em si um 

conteúdo emocional de proporções inimagináveis. Mas, não obstante a dor inefável de ter que matar 

seu bebê, você talvez acabasse por fazê-lo, visto que, se não o fizesse, todos, inclusive seu bebê, 

seriam mortos. Nesse contexto o seu bebê já estaria fadado à morte de qualquer jeito. Porém, ainda 

assim, é difícil afirmar que o indivíduo terá coragem de sacrificar o próprio filho. Esse dilema é 

semelhante ao dilema “a escolha de Sofia”, o qual já mencionamos. Assim, qualquer que seja sua 

escolha, similarmente aos dilemas mencionados anteriormente, o preço emocional é deveras 

elevado. 

Por último, o dilema 5 mostra-se diferente dos dilemas antecedentes. A primeira diferença 

se dá no que concerne aos princípios. Nesse dilema, existem dois princípios distintos: de um lado 

está o direito dos animais à vida e, do outro, está o seu direito de escolher o que comer. Poderíamos 

dizer que esses dois princípios apresentam graus de relevância distintos, mas alguém poderia 

afirmar que a relevância desses princípios seria determinada por um viés subjetivo e que algumas 

pessoas poderiam julgar que comer carne é mais importante do que evitar o sofrimento e a morte 

de milhares de animais. Ainda que esse fosse o caso, é possível que esse julgamento seja embasado 

em processos emocionais. O que estaria por trás da decisão de alguém que tem consciência dos 

maus tratos, violência e sofrimento dos animais promovidos pela indústria pecuária e, ainda assim, 

decide continuar a consumir esse produto? Seria essa uma decisão racional? Provavelmente não. 

As razões, os fatos, as estatísticas, as pesquisas nos trazem fortes evidências de que o nosso 
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consumo de carne contribui para a destruição do nosso planeta, então se temos consciência dos 

fatos, temos todas as razões para não consumi-la e, no entanto, continuamos consumindo. Nesse 

caso, não decidimos com base em razões. Se a decisão não está pautada nas razões existentes contra 

o consumo da carne, então existe a possibilidade de que a decisão de manter o hábito seja baseada 

na preocupação apenas consigo próprio, ou seja, em um sentimento de egoísmo em que a satisfação 

do paladar sobrepõe-se a todos as consequências ambientais decorrentes desse ato. Alguém pode 

argumentar que se trata de uma questão de gosto e, portanto, isso não deveria entrar nessa 

discussão. Entretanto, os gostos particulares, diz a razão, não deveriam colocar em risco o bem-

estar da coletividade. Além dessa, outra possível solução para esse conflito estaria baseada em uma 

resposta emocional. Supondo que, uma pessoa que não tenha todas as informações acerca das 

implicações de seu consumo, pode, em um determinado momento, ter visto um vídeo ou lido uma 

reportagem sobre o que ocorre nos matadouros, e, com isso, tenha sentido compaixão por aqueles 

animais e, a partir desse evento, decidido mudar seus hábitos alimentares. A razão que a levou a 

mudar seus hábitos alimentares decorre de uma repulsa ou indignação à violência sofrida pelos 

animais, juntamente com a compaixão. Muitas pessoas ao tomarem conhecimento sobre o que 

acontece nas indústrias pecuárias mudam definitivamente seus hábitos de consumo.  

Nesse último dilema, percebemos que ele pode ser resolvido por meio da ponderação e da 

reflexão acerca das opções disponíveis, mas também através da predominância de uma emoção, 

seja pelo prazer gustativo que leva o agente a buscar satisfazer seus gostos e desejos não 

importando as consequências, ou, seja pela compaixão que motiva uma atitude de proteção aos 

animais e consequentemente a mudança de hábito. 

 Como pudemos perceber, tanto nos dilemas genuínos pessoais e impessoais como nos 

dilemas não genuínos, como, por exemplo, o dilema 5, as emoções participam de suas resoluções 

mesmo quando a solução pode ser pensada por meio do raciocínio tradicional ou através do 

princípio utilitarista. Podemos encontrar uma explicação para isso com base na ideia de que as 

emoções são percepções de valores.  Em nossos julgamentos morais que envolvem situações de 

dilema, as emoções que experimentamos interferem nos nossos julgamentos, mesmo quando 

aparentemente não estamos conscientes dessas emoções, já que elas configuram-se como 

percepções dos valores atreladas à cada situação.  
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Relembrando que de acordo com a teoria perceptual, as emoções são, essencialmente, 

experiências perceptuais das propriedades avaliativas dos objetos. Cada situação envolvida nos 

dilemas possui propriedades avaliativas. Assim, no dilema 1, o que torna a decisão mais difícil ou 

inviável de ser efetivada quando a pessoa a ser sacrificada é um ente querido? Ora, porque as 

pessoas que nos são próximas apresentam propriedades através das quais nós as percebemos e as 

avaliamos. Afinal, como alguém poderia empurrar sua mãe nos trilhos para salvar cinco pessoas 

desconhecidas se, atrelados ao objeto intencional “mãe”, estão valores como amor, cuidado, 

proteção, gratidão, etc? As pessoas desconhecidas, evidentemente, também apresentam 

propriedades avaliativas através das quais as percebemos e essa percepção é automática, no sentido 

de que nos permite distinguir a emoção evocada por uma pessoa conhecida com a qual temos uma 

ligação emocional forte, da emoção evocada pela percepção das propriedades avaliativas 

apresentadas pelas pessoas com quem não temos esse vínculo afetivo bem definido. Um exemplo 

bem contundente em relação a essa diferença emocional é quando nos deparamos com algum 

acidente de trânsito. Em situações como essa, quando vemos as pessoas mortas e feridas, nós nos 

sentimos mal, sentimos pesar e ficamos tristes pelos familiares, mas, se por acaso, as pessoas 

envolvidas no acidente forem da nossa família, ao nos depararmos com a cena somos tomados por 

uma descarga emocional tão forte que chegamos a entrar em choque, outros beiram o desespero, 

visto que, a dor de ver uma pessoa querida morta ou gravemente acidentada afigura-se de 

proporções inefáveis. As pessoas envolvidas no acidente, sejam conhecidas ou desconhecidas são 

percebidas por nós de formas diferentes. Os valores inerentes aos nossos, são diferentes dos valores 

inerentes aos desconhecidos quando se trata das emoções que nos deflagram. Por isso, além de as 

emoções terem um papel relevante nos julgamentos acerca de qual decisão devemos adotar, ou o 

que devemos escolher nos dilemas morais, elas são, em parte, os elementos motivadores das nossas 

ações. A seguir consideraremos duas possibilidades pelas quais as emoções participam ativamente 

da solução dos dilemas morais, pois como sabemos a solução dos dilemas desencadeia-se desde a 

escolha do que fazer até a efetivação dessa escolha através da ação, assim sendo, defendemos que 

em todas essas etapas existe a participação das emoções, cabe-nos, portanto, esclarecer em que 

sentido se dá essa participação.   
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5.4.1. As emoções como elemento motivador da escolha nos dilemas morais 

Uma das maneiras pelas quais as emoções podem participar na solução dos dilemas é como 

o fator motivador de escolhas e ações. Isso significa que elas influenciam a escolha de qual 

obrigação efetivar. Nesse sentido, assumimos uma postura sentimentalista em relação as 

motivações porque temos evidências que indicam que as emoções possuem um papel central na 

motivação concernente a essas situações e, para que a ação seja o resultado dessas deliberações, 

algumas emoções devem impulsionar essa ação.   

Conforme evidenciado na seção 5.3.2, as escolhas nos dilemas genuínos não decorrem de 

um processo cognitivo, ou de uma ponderação de quais razões possuem maior relevância. Vimos 

também que várias pesquisas endossam a asserção de que as emoções desempenham um papel 

essencial nos julgamentos envolvidos nos dilemas pessoais e um papel mais modesto nos dilemas 

impessoais. Como mencionamos acima, as emoções são percepções que evocam elementos 

avaliativos através dos quais percebemos a situação conflituosa desencadeando um julgamento, 

comportamento e uma ação. A deliberação de que ação executar bem como a motivação para 

efetivá-la são decorrentes das emoções engendradas pela situação conflitante. Geralmente as 

situações de conflito são situações inusitadas, inesperadas e, por isso, geradoras de emoções. De 

acordo com Pequeno (2017) “é certo que alguns eventos têm mais chances de produzir condutas 

emotivas. Os acontecimentos inesperados, por exemplo, servem de estímulos emotivos, sobretudo 

quando nos falta uma resposta imediata e conveniente à situação” (PEQUENO, 2017, p.147). Os 

dilemas morais são acontecimentos inesperados, que acometem os agentes produzindo condutas 

emotivas pelo fato de serem situações dramáticas e que não são solucionáveis a partir de uma 

perspectiva cognitiva, pois não encontramos uma resposta conveniente que satisfaça a situação em 

todas as suas particularidades. 

Convém relembrar que em um dilema genuíno, a questão da escolha não perpassa a 

dimensão de julgar o que é certo ou errado a ser feito. Se as duas ações são demandadas 

supostamente elas são intrinsicamente corretas, então o julgamento do que moralmente deve ser 

feito nos dilemas geralmente extrapola o domínio do que é certo ou errado, até porque, 

independente do que se escolhe, o agente possui uma sensação remanescente de ter feito alguma 

coisa errada, apesar de as reivindicações atreladas ao dever possuírem um indicativo de ser o certo 

a ser feito. Embasados nisso, defendemos a ideia de que o fator motivador do julgamento sobre o 
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que fazer em um dilema moral genuíno, não é nenhuma razão que justificaria a escolha, mas uma 

emoção. 

Assim, por exemplo, analisando o dilema 4, podemos perceber que a situação em que todos 

se encontram, escondendo-se dos soldados adversários, já evoca uma situação de tensão e medo, 

na qual o princípio de auto preservação é a tônica do momento. A mãe que se encontra com seu 

bebê nos braços tentando salvar-se e salvar aos outros está diante de uma questão totalmente 

dramática e inusitada. O medo de serem descobertos pelos inimigos, a possibilidade de todos, 

inclusive o bebê, serem mortos brutalmente por eles é um componente de extrema relevância na 

decisão de o que fazer. Nesse momento as emoções também entram em conflito, porque por um 

lado tem o amor pelo bebê, e por outro, tem o amor pelos outros filhos e a responsabilidade pela 

vida dos vizinhos. A percepção da aproximação do perigo desencadeia um processo a nível 

psicológico e fisiológico interferindo diretamente na escolha da mãe. Mas baseado em que 

podemos afirmar que as emoções são determinantes na escolha em um dilema moral?  

As nossas emoções manifestam não apenas nossas reações aos estímulos sentidos, mas são 

também um modo de adaptação ao ambiente ou às situações. Dito isso, podemos concebê-las como 

um mecanismo reativo que se destina a orientar a motivação e, consequentemente, a efetivar uma 

ação (PEQUENO, 2017). O medo ou o pavor que a mãe estava sentindo como reação aos estímulos 

externos (ouvir os passos e barulho dos soldados se aproximando), funciona como um elemento 

desencadeador de uma sensação, na medida em que, para preservar sua própria vida e a vida das 

outras pessoas, ela se vê obrigada a abafar o choro do seu bebê. O medo de serem descobertos pode 

ser o elemento motivador para que ela decida sufocar o bebê. Apesar de as manifestações 

emocionais serem episódios contingentes e de variarem de uma pessoa a outra, é possível prever 

algumas atitudes relacionadas a cada emoção. No caso do medo, que pode ser a emoção 

predominante no dilema 4, as motivações que possivelmente estariam vinculadas a ele seriam de 

fuga do perigo, o que não se configurava viável dada a situação e a possibilidade de serem 

descobertos. 

Agora, se pensarmos no dilema 3, a motivação do pai para escolher entre o filho ou a esposa 

para salvar a vida está amparada não no medo, mas possivelmente no amor. A motivação para 

escolher a esposa poderia estar pautada no amor que sente por ela, na ralação que existe entre os 

dois que foi desenvolvida ao longo dos anos e isso poderia prevalecer, apesar de existir igualmente 
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o sentimento de amor pelo filho, mas esse sentimento ainda não gozaria da profundidade que 

existiria em relação ao que ele sente pela esposa. Não somente o amor entra em cena nesse contexto, 

outras emoções como revolta, tristeza, pesar, etc. podem estar acometendo a pessoa que precisa 

decidir. No entanto, é possível que uma dessas emoções predomine na motivação para a escolha. 

    De tal modo, podemos dizer que em uma situação de dilema moral, a percepção e 

avaliação da situação (risco de vida, perda de entes queridos, violência contra os animais, etc.) 

suscitam emoções que poderão balizar a decisão do que fazer. Essas emoções são respostas 

apropriadas às situações, portanto são corretas e podem conduzir a determinados comportamentos 

que desencadeiam a efetivação das escolhas, ou seja, a ação propriamente dita.   

5.4.2. As emoções como elemento motivador da ação nos dilemas morais 

Em relação ao raciocínio moral em geral, normalmente considera-se que os julgamentos 

morais são fontes de motivação da ação. Isso se dá porque, de um ponto de vista puramente 

racional, se julgamos algo como o certo a ser feito, esse julgamento deve ser suficiente para nos 

motivar a agir de acordo, caso contrário estaríamos sendo irracionais30. Considerando-se os 

julgamentos envolvidos nos dilemas morais, nos questionamos de que forma eles podem atuar 

como forças motivadoras na realização da ação resultante da nossa escolha diante de um dilema. 

Os julgamentos relacionados aos dilemas aparentes possuem a característica de evidenciar a opção 

que possui maior relevância na situação. Por exemplo, supondo que os seis trabalhadores que 

estavam em perigo nos trilhos eram todos desconhecidos e você teria que escolher entre acionar a 

alavanca de forma a salvar os cinco, mas matar um, ou não acionar a alavanca de forma a salvar 

um, mas sacrificar os cinco; o que te motivaria a acionar ou não a alavanca? 

O primeiro pensamento que poderia surgir é que, ao acionar a alavanca, você estaria 

salvando um número maior de vidas e que essas pessoas possivelmente teriam famílias, filhos, etc. 

Assim, muitas pessoas seriam também afetadas pelo desastre, enquanto que, do outro lado, seria 

apenas uma pessoa a ser morta. Nesse sentido, podemos dizer que a motivação para acionar a 

alavanca está embasada no julgamento de que “dos males, esse é o menor”, ou seja, se a tragédia 

era inevitável, que se possa, pelo menos, minimizar as consequências. Observamos que o número 

de pessoas mortas causa algum tipo de efeito na decisão do indivíduo. Aparentemente, se 

                                                           
30 Quando julgamos que algo é o melhor a ser feito e não agimos conforme esse julgamento, caracteriza o que os 

filósofos chamam de irracionalidade prática ou fraqueza da vontade (STROUD e TAPPOLET, 2003). 
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pensarmos baseado em razões práticas, a relevância de uma vida é independente da contabilidade 

do número de vidas. Se todos os envolvidos possuem o mesmo direito à vida, o que justificaria o 

sacrifício de um em detrimento dos cinco? O que designaria que a vida daquele que seria 

sacrificado é menos importante do que a vida dos outros cinco? Devemos levar em conta que, nas 

situações que envolvem dilemas, geralmente as tomadas de decisão exigem rapidez, de forma que 

não dispomos de muito tempo para elaborar reflexões profundas. Dificilmente a pessoa que 

estivesse no lugar de decidir quem morreria teria tempo de fazer essas reflexões para orientar a sua 

decisão. Nesse caso, a demanda de uma solução é imediata. Os nossos julgamentos, portanto, 

devem ser rápidos, por isso pensamos aqui na possibilidade de Haidt (2000) estar certo ao dizer 

que os nossos julgamentos morais são formados de forma intuitiva e imediata. Mas, uma vez que 

admitimos a possibilidade de que os nossos julgamentos morais possam atuar como forças 

motivadoras para as nossas ações, qual seria a natureza dessa ligação, ou seja, seria uma ligação 

necessária ou apenas contingente? De que forma os nossos julgamentos nos motivam, seja por sua 

própria força, seja por intermédio de estados conativos como os desejos? Essas duas questões estão 

no cerne das discussões sobre motivação moral e suscitam muitas polêmicas e controvérsias. 

Uma possível resposta à última pergunta é que uma maneira de os julgamentos morais nos 

motivarem por eles mesmos, ou seja, sem a interferência de nenhum outro componente, seria se 

tais julgamentos não fossem representacionais, isto é, se eles não atribuíssem propriedades nem 

expressassem convicções sobre as propriedades. Nessa perspectiva, os não cognitivistas defendem 

que os julgamentos morais expressam desejos ou outros estados conativos que eles denominam de 

pró-atitudes. Assim, os julgamentos morais conectam-se com a motivação na medida em que eles 

expressam um estado motivador que já existe no agente (Rosatti, 2016). Essa relação é simples de 

perceber, no entanto, quando pensamos na possibilidade de que os julgamentos morais expressam 

crenças morais (viés cognitivista), a relação entre a crença e a motivação não é algo trivial. 

De acordo com a visão humeana, crenças são insuficientes para a motivação, o que requer 

em adição às crenças algum estado conativo. Diante disso, a motivação moral não surge de uma 

crença, mas depende de um desejo ou outro estado conativo (Rosatti, 2016). Particularmente 

concordamos com essa visão em relação ao fato da crença não ser suficiente para motivar uma 

ação, haja vista que não basta acreditarmos que estamos fazendo a coisa certa para nos sentirmos 

motivados a fazê-la. De fato, em inúmeras situações acreditamos que algo é o certo ou o melhor a 

ser feito, mas não o fazemos, talvez porque não nos sentimos motivados a isso, ou seja, a crença 
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por si só não é capaz de nos motivar. Concordamos também que, junto à crença ou ao julgamento 

do que devemos fazer, deve existir outro componente motivador. Que componente seria esse? 

Alguns autores, como Schroeder (2015), defendem que os desejos são a força motivadora das 

nossas ações. Em muitos casos, é plausível que o desejo de ajudar alguém nos motive a fazê-lo e 

que o desejo de ter saúde nos motive a rever nossos hábitos, etc. Com efeito, de uma forma geral 

pode ser que os desejos sejam o propulsor das nossas ações morais, mas, nós defendemos que no 

caso dos dilemas morais, é necessário mais do que o desejo para motivar uma ação, é necessário a 

presença de uma emoção para motivar a efetivação da ação que soluciona o dilema moral.  

Conforme mencionamos no capítulo 1, sobre a hipótese de que a conclusão do raciocínio 

moral em geral é uma crença normativa seguida de uma intenção que, dependendo da motivação, 

tem como consequência a ação, então, analisando essa possibilidade em um caso específico de 

raciocínio moral – os dilemas morais – será que isso seria plausível? No caso dos dilemas a 

conclusão seria uma crença normativa? Ou o conflito das crenças normativas seria a causa do 

conflito moral? A crença atrelada à noção do dever, como por exemplo, “você deve preservar a 

vida”, “você deve falar sempre a verdade”, entre outras, quando aplicadas a situações práticas da 

vida tendem a conflitar entre si. Com efeito, o dilema inicia-se a partir do momento em que essas 

crenças normativas estão vinculadas a questões de cunho prático, nas quais é preciso uma tomada 

de decisão para se efetivar uma ação. Logo, o processo no qual transcorre o dilema moral origina-

se com o conflito de duas ou mais crenças normativas, a demanda de uma escolha e por conseguinte 

a efetivação, através da ação, dessa escolha. Podemos ilustrar esse processo da seguinte forma: 

Conflito  Decisão  Ação   

Entre esses passos é necessário a presença de um componente emocional e/ou cognitivo, 

dependendo do tipo de dilema em questão. Por exemplo, se estamos perante um conflito entre A e 

B, e, se isso representar um dilema não genuíno, poderemos resolvê-lo através da ponderação das 

razões que nos fariam escolher uma opção em detrimento da outra. Nesse caso poderíamos dizer 

que a motivação que tivemos para escolhermos o que escolhemos foram as razões que nos levaram 

a julgar uma opção melhor do que a outra, então espera-se que o julgamento de que essa opção 

seria a melhor atuaria como a motivação para se agir de acordo com esse julgamento. Nesses tipos 

de escolhas morais as emoções podem participar, mas de uma forma menos determinante do que 

nos dilemas genuínos, lembrando que nem sempre nos sentimos motivados a agir em concordância 
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com o julgamento do melhor a ser feito. Quando estamos diante de escolhas genuinamente 

conflitantes, a primeira coisa que devemos perceber é que não existe uma crença normativa ou 

princípio mais relevante do que o outro. Geralmente ao mesmo tempo em que o dever é requerido, 

a sua efetivação depende da sua negação. Ou seja, fazer A implica em fazer A. Isto posto, vemos 

que não encontramos razões que embasem a nossa escolha, porque as mesmas razões subjazem 

ambas as opções, assim, como tentamos mostrar na sessão anterior, as motivações para as nossas 

escolhas nos dilemas genuínos são motivadas por alguma emoção. Mas, as emoções não apenas 

determinariam nossas escolhas nos dilemas genuínos, como também elas determinam nossas ações. 

Em concordância com o que já mencionamos anteriormente, sobre como várias pesquisas 

têm sido desenvolvidas no âmbito das influências das emoções nas tomadas de decisão, utilizamos 

uma passagem na qual Pequeno (2002) bem exemplifica como as pesquisas neurofisiológicas 

ajudam a explicar o fenômeno da ação atrelado às emoções: 

O sistema nervoso desempenha um papel fundamental no mecanismo de recepção 

e expressão das emoções. Isto porque ele recebe inúmeras informações a partir de 

diferentes órgãos sensoriais integrando-as em seguida a fim de determinar a 

resposta a ser dada pelo corpo. Os estímulos emocionais atingem os receptores 

sensoriais convergindo em seguida para o sistema nervoso central. Este irá ativar 

uma variedade de circuitos associativos permitindo assim as respostas 

apropriadas. A partir de uma função integradora, o sistema nervoso seleciona as 

informações julgadas essenciais e as transmitem, mediante as sinapses (junção 

entre neurônios), aos órgãos efetores. A sua função motora permite o controle de 

algumas atividades rápidas do corpo como, por exemplo, as contrações 

musculares, os eventos viscerais e mesmo a secreção de algumas glândulas. Eis 

porque inúmeras manifestações motoras estão associadas a algum tipo de emoção 

sentida (PEQUENO, 2002, pp.275-276). 

 

Existe uma tendência natural inerente às emoções que conduzem a manifestações motoras 

e que podem instigar ações. Quando nos sentimos ameaçados, todo corpo reage de forma a 

preparar-se para defesa em caso de sermos atacados. O medo exerce no nosso corpo reações 

específicas que nos deixam mais atentos, prontos para fugir ou lutar. Se somos atacados, 

imediatamente tentamos nos defender de alguma maneira. Por isso, às vezes é difícil ficarmos 

parados e não fazermos nada quando somos assaltados, por exemplo. Quantas pessoas já morreram 

porque reagiram quando estavam sendo assaltadas? A emoção evocada nesses momentos pode ser 

de raiva e indignação suscitando assim uma reação. Mas, nem todas as emoções provocam ações e 

reações, existem certas emoções que em vez de invocarem ações invocam letargia, desânimo e 
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paralização dependendo da forma como o sujeito interpreta e lida com o mundo. Por exemplo, 

diante da mesma situação de perigo, o medo causado pela percepção desse perigo pode engendrar 

na pessoa a vontade de fugir, de se defender ou simplesmente pode paralisar e a pessoa fica incapaz 

de fazer qualquer coisa naquela situação. A ação ligada a emoção vai depender da forma como 

cada pessoa responde emocionalmente à situação.  No entanto, malgrado a dimensão contingencial 

inerente às emoções, elas podem ser fontes motivacionais para nossas ações. 

Retomando o exemplo do dilema 2, o agente tem que decidir rapidamente se empurra a 

pessoa nos trilhos para salvar os cinco trabalhadores ou se deixa o trem atropelá-los. Digamos que 

você é essa pessoa no processo deliberativo, assim você julga moralmente repulsivo ter que 

empurrar a pessoa que está despreocupada esperando o trem passar para atravessar os trilhos. No 

entanto, você também julga ser o responsável pela morte dos cinco se você não fizer alguma coisa 

para salvá-los.  Se você escolher empurrar a pessoa, a motivação para fazê-lo não resulta de um 

simples desejo, pois, naturalmente, seu desejo seria de poder salvar os cinco sem precisar sacrificar 

uma vida. Você, nesse caso, pode desejar salvar os cinco, mas não deseja matar uma pessoa (isso 

considerando que você não seja um assassino nato) para salvar os cinco. Desta feita, uma vez que 

você decidiu empurrar a pessoa para parar o trem o que o motivou a executar essa ação? De onde 

viria a coragem para empurrar uma pessoa inocente que, por obra do acaso, encontrava-se no lugar 

errado e na hora errada? Uma possível resposta é que você prefere sentir-se culpado por uma morte 

em vez de cinco mortes. A culpa é uma emoção frequentemente presente na questão dos dilemas, 

pois, por mais que compreendamos que não existe uma maneira de agir em concordância com os 

dois cursos de ação, a escolha de uma não deixa de ensejar a culpa pelos efeitos provocados.  

Se modificarmos um pouco esse dilema, de forma que a pessoa próxima aos trilhos é, por 

exemplo, seu pai, o que você faria? Será que você decidiria empurrar seu pai para salvar os outros? 

Provavelmente seria extremamente difícil escolher essa opção e, ainda que assim o decidisse, será 

que você conseguiria executar essa ação?  É provável que não, haja vista que você não teria 

motivação para executá-la mesmo que você julgasse que seria uma tragédia deixar o trem atropelar 

as outras pessoas. O amor que você sente por seu pai seria a força motivadora para que não o 

empurrasse mesmo se julgasse, pelo princípio utilitarista, que deveria salvar o máximo de vidas 

possível. A dificuldade de fazermos nossas escolhas em situações de dilemas se dá porque nós 

somos seres que sentimos emoções, e duas dessas emoções são a empatia e a compaixão. Se 

fôssemos seres destituídos de emoções não teríamos problema nenhum em sacrificar uma pessoa 
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para salvarmos cinco, ou mesmo deixar as cinco morrerem sem que interferíssemos ou 

cogitássemos a possibilidade de ajudar. Sem as emoções nós seríamos totalmente apáticos e 

indiferentes a essas situações. Logo, a capacidade de sentirmos emoções ao interpretarmos e 

vivenciarmos as situações conflitantes, as quais nos demandam uma decisão e uma ação, são 

determinantes para que solucionemos esses conflitos, visto que o que nos motiva a fazer as escolhas 

que fazemos e agir de acordo com essas escolhas nos dilemas morais são nossas emoções. 

A grande dificuldade ao longo da história do pensamento ocidental em reconhecer e aceitar 

as emoções como um aspecto extremamente relevante e inerente a nossa condição de humanidade, 

se deu pelo fato de elas apresentarem um caráter contingente, inusitado e incerto. O ser humano 

enseja encontrar as coisas certas, previsíveis as quais pode-se vincular a tão buscada e desejada 

verdade. Não é à toa que primordialmente a filosofia se impôs como a busca dessa verdade 

inviolável, porque a mudança e o contingente incomodam profundamente. Assim, os filósofos 

foram em busca do que é verdadeiro, imutável e permanente. As coisas contingentes foram, de 

certa forma, assumindo um lugar marginal no desenvolvimento do pensamento. Os relativismos 

eram e são vistos com um certo preconceito quando estamos imersos no paradigma do “absoluto” 

ou “universal”. Nessa perspectiva, em que a grande maioria atribuía um tom negativo e pejorativo 

às paixões, talvez por suas naturezas inconstantes, talvez por suas capacidades de incitar uma 

viagem por caminhos imprevisíveis e levar o homem a sair de suas certezas e razões, poucos são 

os que reconheceram a natureza essencial e necessária das emoções para o nosso desenvolvimento.  

De certa forma, as nossas emoções chegam a ser desconcertantes, porque, na medida em 

que elas podem ser determinantes na solução dos nossos conflitos, elas também são fontes de 

conflitos. Por exemplo, se o agente em um desses dilemas fosse um psicopata, o qual apresenta 

dificuldades em sentir determinadas emoções, sendo, por isso, incapaz de se compadecer com a 

dor e o sofrimento dos outros, ele não teria nenhum conflito a resolver, pelo contrário, talvez ele 

colocasse todos os indivíduos em um só trilho para que o trem passasse por cima de todos. O estudo 

em relação à deficiência emocional nos psicopatas como causa de suas condutas perversas é usado 

como evidência em favor da necessidade das emoções na determinação da moralidade e da conduta 

moral do sujeito. Assim, não basta termos a compreensão cognitiva da moralidade, pois os 

psicopatas sabem que seus atos são errados, que são criminosos e que causam mal aos outros, mas 

eles são incapazes de fazerem julgamentos morais genuínos. Cleckley (1941), em sua pesquisa 

sobre psicopatologia, diz que os psicopatas entendem o que é “bom” e o que é “mau” (PRINZ, 
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2006), ou seja, eles possuem o entendimento do bem e do mal, no entanto eles são incapazes de 

realizarem ou de sentirem a dimensão do sofrimento que eles causam aos outros, por isso eles 

fazem barbaridades com as outras pessoas de forma tão cruel. 

Desse modo, são as nossas emoções que nos permitem compreender a dimensão do 

sofrimento que podemos infringir a nós mesmos e aos outros. Nos dilemas, por mais que tenhamos 

a intenção de minimizar o máximo possível os danos causados pelas nossas escolhas e ações, ainda 

há de existir algumas emoções, como culpa, o remorso e o sentimento de ter feito alguma coisa 

errada ou indevida. Infelizmente, a capacidade de lidar com as nossas emoções demanda um 

processo de aprendizado que, ao invés de negá-las e suprimi-las, nos leve a aceitá-las como parte 

de nós mesmos. É certo que elas podem representar o que existe de melhor dentro de nós, mas, às 

vezes, elas manifestam-se de modo a nos levar a encarar nossas sombras, lacunas e limitações.  

Ora, vivemos diversos conflitos em nossas vidas porque, essencialmente, somos um 

conjunto de razão e emoção, somos luz e escuridão, somos lucidez, ódio e amor. A razão pode até 

nos oferecer um discernimento sobre o melhor que devemos fazer, porém será sempre a emoção 

que nos motiva a agir antes que o juízo e a crença intelectuais entrem em cena. Em outras palavras, 

o pressuposto de todo cálculo racional e de toda avaliação cognitiva é sempre o sentir que, enquanto 

substrato das emoções, impulsiona o nosso agir.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com o avanço das pesquisas sobre as emoções, novas perspectivas de tratamento surgem e 

promovem uma ruptura com os paradigmas que concebiam as emoções como algo negativo, fontes 

de erros, má condutas e irracionalidade. Talvez a conotação negativa outrora atribuída às emoções 

decorresse da falta de conhecimento que possibilitasse uma compreensão melhor desse fenômeno 

que faz parte da natureza humana. O fato é que hoje podemos pensar de uma maneira mais 

apropriada acerca do modo como as nossas emoções interferem ou influenciam as nossas vidas, a 

exemplo do avanço nas neurociências. Nessas pesquisas, por meio do mapeamento do cérebro, é 

possível identificar o comportamento cerebral quando a pessoa se encontra em diferentes situações, 

dentre as quais destacamos as situações envolvidas nos julgamentos morais. 

Tradicionalmente falando, há um privilégio do raciocínio deliberativo quando se trata de 

julgamentos morais, ou seja, existe a tese de que o raciocínio moral é um tipo de raciocínio 

inferencial cuja conclusão é um julgamento moral. Entretanto, além de haver outros elementos que 

participam do raciocínio moral, como, por exemplo, as emoções, existem evidências que sugerem 

uma conexão estreita entre elas, as intuições e os julgamentos morais. Essas evidências foram 

encontradas em diversas pesquisas realizadas nas áreas da psicologia e da neurociência cognitiva, 

inclusive estudos que tratam dos julgamentos morais. Por conta dessa plausibilidade, e em face das 

limitações do raciocínio dedutivo em lidar com os julgamentos e escolhas em situações de dilemas 

morais, nós procuramos investigar a hipótese de que as emoções seriam os elementos a 

possibilitarem as tomadas de decisão nesses casos. 

Com esse objetivo em mente, começamos esse trabalho teórico com a pretensão de 

compreender de que maneira o raciocínio moral poderia ser definido, por isso principiamos pela 

abordagem do que seria o raciocínio em geral, para chegarmos ao raciocínio moral, em particular. 

Vimos que, de acordo com o seu objetivo, o raciocínio pode ser designado como teórico ou prático. 

O raciocínio teórico versa sobre questões que não possuem uma relação direta com os aspectos 

práticos da nossa vida. Por outro lado, o raciocínio prático é uma reflexão sobre o que deve ser 

feito ou sobre o que é o melhor a ser feito. Diante disso, o raciocínio moral é um tipo de raciocínio 
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prático. Como tal, pudemos questionar se ele poderia ser condito no modelo de raciocínio 

tradicionalmente defendido, isto é, o raciocínio lógico-dedutivo. 

No segundo capítulo desse trabalho, demonstramos que existem muitas críticas 

direcionadas a esse modelo de raciocínio quando ensejamos tratar sobre as deliberações morais. 

Particularmente, temos muitas evidências que nos levam a duvidar da efetividade do modelo 

lógico-dedutivo como a melhor opção para representar o raciocínio moral. Primeiramente, esse 

modelo apresenta uma deficiência ao tratar das tomadas de decisão no caso dos conflitos morais. 

Como vimos, ele funciona bem em se tratando de reflexões morais nas quais existe a possibilidade 

de ponderação e escolhas baseadas em razões, a fim de encontrarmos a melhor alternativa. 

Entretanto, em se tratando de opções equivalentes que entram em conflito, de maneira que não 

existem razões distintas que justifiquem uma das opções como escolha, então esse modelo não 

funciona. Outro ponto digno de nota refere-se ao fato de que nesse modelo não existe a 

consideração de que outros fatores podem interferir na tomada de decisão. Conforme mostramos, 

esse modelo parte de premissas supostamente verdadeiras e chega a uma conclusão derivada dessas 

premissas. Assim, uma vez que as premissas são verdadeiras, a conclusão também o é, de modo 

que nada de novo é acrescido ou apreendido nesse percurso reflexivo. 

Devido às limitações apresentadas pelo modelo racionalista do raciocínio moral, nós 

buscamos outras alternativas para se pensar o referido problema. Levando-se em conta a 

complexidade que compõe o ser humano, não acreditamos que o raciocínio seja uma faculdade 

isolada do ser humano, de forma que, como falamos no capítulo 1, vários outros elementos podem 

participar do raciocínio moral. Dessa forma, as outras teorias apresentadas no capítulo 2 tinham 

por objetivo, além de mostrar alternativas ao modelo racionalista, indicar as opções que 

consideramos plausíveis e que tratam da participação de outros elementos. Os três modelos 

subsequentes ao modelo racionalista que apresentamos não desconsideram totalmente o raciocínio 

dedutivo, mas o tomam em diferentes perspectivas. O modelo intuicionista de Haidt sugere que os 

julgamentos morais são oriundos de um processo intuitivo, imediato e o raciocínio teria o papel de 

justificá-los posteriormente. Concordamos que existem casos em que os julgamentos morais são 

concebidos imediatamente, seja por intuições, como sugere Haidt, seja pelas emoções como 

tínhamos a pretensão de defender. Algumas vezes esses julgamentos podem surgir de um processo 

intuitivo ou emocional, mas, em outras ocasiões, eles podem surgir de um processo reflexivo, como 

sugere o modelo racionalista. O modelo de raciocínio moral ancorado no equilíbrio reflexivo sugere 
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uma coparticipação entre razão e intuição. Como já mencionado, esse modelo não advoga que os 

julgamentos morais surgem de um processo intuitivo, tampouco de um processo indutivo, mas para 

chegarmos a um julgamento moral coerente convém testar nossas intuições contra o raciocínio e 

também o raciocínio contra nossas intuições, até encontramos um equilíbrio entre intuições e razão. 

O último modelo de raciocínio que apresentamos foi a teoria psicológica do raciocínio 

moral, a qual, como já mencionado, trata-se de uma teoria sobre as proposições morais. Convém 

relembrar que essa teoria assenta-se em quatro princípios: 1- não existe um critério simples para 

escolher as proposições morais dentre a imensa gama de proposições deônticas; 2- os mecanismos 

que subjazem às emoções e aos julgamentos morais são independentes e operam em paralelo, de 

modo que algumas circunstâncias suscitam emoções antes dos julgamentos morais, enquanto em 

outras os julgamentos morais aparecem antes das emoções, e, finalmente, há aquelas que suscitam 

ambos ao mesmo tempo; 3- os julgamentos deônticos dependem de inferências, sejam elas 

inconscientes ou conscientes; 4- as nossas crenças sobre o que é ou não moral não são completas 

nem consistentes. 

Como vimos, todas essas teorias são bastante plausíveis, porém consideramos que elas 

possuem dificuldades em abranger todas as nuances que perpassam o que chamamos de raciocínio 

moral. Entretanto, nosso objetivo nesse trabalho não consistia em propor mudanças nem sugerir 

uma nova teoria do raciocínio moral. De qualquer forma, pudemos perceber as limitações que as 

teorias sobre as deliberações morais possuem ao tratar dos dilemas morais, pois esses, por si sós, 

constituem uma área de discussão dentro da filosofia. Por isso, no capítulo 3, lhes conferimos uma 

atenção especial. 

Os dilemas morais são um caso particular do raciocínio moral. Conforme mencionado, por 

causa da suposta inconsistência que lhes é atribuída, ainda se discute sobre suas existências. 

Todavia, uma vez que, baseados em diversas evidências em favor de suas existências, assumimos 

que eles existem e um problema pertinente sobre o qual nos debruçamos foi a questão da 

deliberação nessas situações. Posto de outra forma, o problema que nos concerniu foi a questão de 

como um agente encontraria a solução do que fazer quando se encontra em uma situação 

conflituosa. Como vimos, existem graus de dificuldade para deliberar nessas situações a depender 

de que tipo de dilema a pessoa enfrenta. Os dilemas não genuínos são aqueles cujas obrigações 

conflitantes derivam de diferentes princípios e são solucionados a partir da ponderação das duas 
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opções. Já em relação aos dilemas genuínos, aqueles cujas obrigações são simétricas, pois, 

normalmente, é o mesmo princípio que pode guiar ambas as ações, não é possível encontrarmos a 

solução por meio do raciocínio inferencial. Tampouco conseguimos ponderar qual opção é mais 

relevante baseadas em razões. Diante dessa impossibilidade, cogitamos a plausibilidade de que a 

deliberação em situações de dilemas morais genuínos é oriunda de uma emoção, a qual guia a 

escolha e motiva a pessoa a efetivar a sua decisão. Nesse sentido, achamos importante compreender 

melhor as emoções. Por isso, no capítulo 4, nós tratamos do tema das emoções. 

Pudemos ver que as questões concernentes às emoções estão longe de serem plenamente 

solucionadas. Os estados mentais que designamos como emoções apresentam uma complexidade, 

conforme demonstram as várias teorias das emoções. Dentre crescente gama de teorias existente 

que tratam sobre as emoções, decidimos investigar duas: as emoções como julgamentos de valores 

e as emoções como percepções de valores. Enquanto Solomon enfatiza apenas o componente 

cognitivo avaliador das emoções, Tappolet, além de considerar esse aspecto cognitivo, também 

abre espaço para o aspecto fenomenológico das mesmas. Pensar nas emoções como percepções de 

valores significa dizer que elas são experiências perceptuais das propriedades avaliativas dos 

objetos intencionais. Ademais, nas situações de dilemas, duas características precisam ser levadas 

em conta: primeiramente não podemos desconsiderar que as situações de conflitos morais são 

marcadas por uma carga dramática muito peculiar, o que evoca emoções intensas e geralmente 

negativas. Segundo, normalmente os dilemas morais requerem decisões rápidas, significando, 

portanto, que o agente não dispõe de muito tempo para reflexões mais elaboradas. 

Ao levarmos esses pontos em consideração, no capítulo 5 procuramos defender a ideia de 

que uma pessoa em face de um dilema genuíno encontra a solução sobre o que fazer baseada nas 

emoções evocadas pelos objetos intencionais pertinentes à situação. Podemos relembrar que a 

carga emocional presente nos dilemas pessoais difere da carga emocional presente nos dilemas 

impessoais. Apesar dessa diferença, não podemos dizer que os dilemas impessoais são destituídos 

de emoções. O que pode variar é a intensidade das emoções envolvidas nas duas situações, mas a 

decisão de que curso de ação efetivar depende da percepção dos valores que cada objeto intencional 

envolvido no dilema evoca no agente. 

Assim, no capítulo 5, apresentamos exemplos de dilemas genuínos pessoais e impessoais 

e, a partir desses dilemas, analisamos como eles poderiam ser solucionados. Amparados nas 
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pesquisas científicas que demonstram a participação das emoções nas nossas tomadas de decisão, 

e assumindo o caráter contingencial das emoções, pois reconhecemos a impossibilidade de predizer 

o comportamento das pessoas que se encontram nessas situações, visto que a resposta emocional 

de cada pessoa depende do desenvolvimento emocional de cada uma, mostramos que as emoções 

não apenas influenciam os julgamentos sobre o que fazer, mas também são as motivações para que 

a ação seja efetivada. É importante lembrarmos que quando falamos de pessoas, devemos sempre 

deixar margem para o imprevisível, visto que cada pessoa é um mundo de possibilidades criada 

por suas histórias, vivências, culturas e aprendizados. Evidentemente que muito ainda precisa ser 

investigado sobre o raciocínio moral, a sua relação com as emoções e, sobretudo, o modo como 

estas atuam nas situações de dilemas morais. Todavia, defendemos que as emoções são 

determinantes na solução dos dilemas morais, pois onde a razão encontra seu limite, ali mesmo 

abre-se a porta para as emoções, uma vez que, se a razão não é capaz de lidar com situações 

contraditórias, nada mais apropriado do que recorrer às nossas emoções para fazê-lo, afinal elas se 

impõem como fonte de motivação e como guia para a nossa vontade. Eis por que nas situações-

limite são elas que se oferecem como fonte das nossas escolhas e decisões. 
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